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- Wpis do KRS 0000067632
- Zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie 
działalności gospodarczej nr 065

- Gwarancja TU Europa - suma gwarancyjna 2 500 000 PLN

- Członek WIELKOPOLSKIEJ Izby Turystyki
- Członek Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
- Członek Akademii Innowacji Turystyki
- Firma dbająca o środowisko

GWARANCJE DLA KLIENTÓW:
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie w hali odlotów. 
Wylot do Argentyny przez jeden z portów tranzytowych. 
DZIEŃ 2 
Przylot do Buenos Aires, transfer do hotelu, odpoczynek 
po podróży. Około południa wyjście na zwiedzanie 
Buenos Aires, miasta zwanego „Paryżem Południa”: 
deptak Florida i Lavalle, Plaza de Mayo, dostojne 
spacerowanie wśród tłumów śniadolicych Argentynek  
i argentyńskich macho. Przejazd do nekropolii Recoleta, 
gdzie znajduje się między innymi grób charyzmatycznej 
Evity. Wieczorem możliwość tańców przy upojnej muzyce 
tanga w dzielnicy La Boca.  
DZIEŃ 3 
Wyjazd na słynną pampę. Przybycie na typowe 
argentyńskie rancho -estancia -gdzie zawsze gra muzyka 
i gdzie nogi same prowadzą do tanga. W przerwach 
między tańcami raczenie się asado -najlepszą wołowiną 
świata - pieczoną na ruszcie i obficie podlewaną 
winem. Przyglądanie się pracy argentyńskich kowbojów 
zwanych gauchos, ulubieńców wszystkich kobiet świata. 
Chybotliwy powrót do hotelu.  
DZIEŃ 4 
Od rana spacery, czas wolny. Przejazd na lotnisko. Wylot 
do Ushuaia na najdalsze południe Argentyny, ukryte 
między szczytami Tierra del Fuego miasto Ushuaia jest 
autentycznym „miastem na końcu świata”. Lądowanie 
na ziemi wulkanów. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. 
Wieczorem spacer po Ushuaia. Nocleg.  
DZIEŃ 5
Wycieczka do Parku Narodowego Ziemi Ognistej  
w towarzystwie lokalnego przewodnika. Podczas przerwy 
w wykładzie na temat lokalnej kultury i historii raczenie 
się asadem, najlepszą wołowiną świata, pieczoną na 
ruszcie. Po południu przejazd do portu i uroczyste 
zaokrętowanie na statek. Wstępne nieśmiałe próby 
zaprzyjaźnienia się z pozostałymi uczestnikami rejsu – 
statek zabiera około 100 wszelkiej maści i narodowości 
podróżników i jest specjalnie wyposażony na ekspedycje 
polarne w wynalezione przez Cousteau zodiaki 
(wzmocnione pontony z silnikami, służące do eksploracji 
brzegów). Po pokonaniu Kanału Beagle wypatrywanie 
pierwszych lodowców Antarktydy.  
DZIEŃ 6-8 
Rejs na południe w stronę legendarnej, owianej złą 
sławą wśród żeglarzy Cieśniny Drake’a. Przełamywanie 
ostatnich lodów nieufności między uczestnikami 
rejsu, bowiem pierwsze prawdziwe lody już niebawem 
pokażą się na horyzoncie. Wypatrywanie wielorybów, 

opasłych królów mórz arktycznych. Przekroczenie 
strefy konwergencji arktycznej (mieszania się zimnych 
wód powierzchniowych z cieplejszymi wodami 
subarktycznymi). Wizyta na mostku kapitańskim  
i sprawdzanie radarów, namierzających góry lodowe. 
Uczestnictwo w serii fascynujących wykładów, które z 
wolna uchylą rąbka tajemnicy na temat zasad rządzących 
niebezpieczną, straszną ale jednocześnie zniewalającą 
pięknem i spokojem Antarktydą. Pod koniec dnia 
siódmego dopłynięcie do Szetlandów Południowych. 
Kontemplacja olśniewającej bieli pierwszych gór 
lodowych oraz ośnieżonych szczytów archipelagu, 
połączone z pierwszymi refleksjami na temat marności 
istnienia człowieka i potęgi Matki Natury. Fascynująca 
morska wędrówka wzdłuż brzegów Szetlandów, gdzie 
zwykły się zbierać komitety powitalne tysięcy uroczych 
fok i ciekawskich pingwinów, stojących niejednokrotnie 
jak na wojskowej paradzie. Chrzest bojowy na zodiacach 
- lądowanie przy zatopionym kraterze wulkanu na 
Zwodniczej Wyspie (Deception Island) w zbożnym 
celu nawiązania fizycznego kontaktu z barwną fauną 
lodowego kontynentu. Rozmyślania filozoficzne na 
temat, jak miło by było pogłaskać pingwina… Zwiedzanie 
opuszczonej bazy wielorybniczej oraz dla chętnych 
możliwość zażycia kąpieli w niewiarygodnych, gorących 
źródłach w scenerii ośnieżonych szczytów.  
DZIEŃ 9-11
Dalsza eksploracja Najdalszego Południa. Rejs przez 
„aleję lodowców” dryfujących w kierunku północnym. 
Próby rozeznania się w plątaninie zatok, cieśnin  
i wysp wokół Półwyspu Antarktycznego. Jeśli łaskawy 
Neptun zezwoli, lądowanie na Wyspie Poulet, gdzie 
można zobaczyć pingwiny Adelie. Zawinięcie do Rajskiej 
Zatoki i Zatoki Neko, postawienie stopy na kontynencie 
Antarktycznym. Wizyta w Post Lockroy, dawnej brytyjskiej 
stacji badawczej, odnowionej i przekształconej na 
muzeum (skąd można wysłać także kartki pocztowe). 
Majestatyczny rejs przez Cieśninę Gerlach oraz kanały 
Neumayer Lamaire - jeśli nie będą zatarasowane przez 
góry lodowe i w zależności od warunków pogodowych 
wizyta na Wyspie Petermana. Cucenie mdlejących od 
nadmiaru wrażeń estetycznych towarzyszy podróży.  
DZIEŃ 12-13 
Odwrót z Białego Kontynentu na z góry upatrzone 
pozycje w kierunku Cieśniny Drake’a. Trwożliwe omijanie 
osławionego Przylądka Horn. Wypatrywanie ptaków 
oraz wielorybów, wykłady utrwalające wiedzę na temat 
Antarktydy oraz jej fascynującej przyrody. Relaks po 
ekscytujących przeżyciach. 

DZIEŃ 14 
Poranne przypłynięcie do Ushuaia, rozdzierające serce 
pożegnanie z pasażerami i załogą statku. Wytęskniony 
kontakt ze stałym lądem. Transfer na lotnisko. Wylot do 
Buenos Aires. Transfer do hotelu. Nocleg.  
DZIEŃ 15      
Poranny wyjazd na lotnisko. Wylot do Europy.  
DZIEŃ 16      
Przylot do portu tranzytowego. Przesiadka na samolot 
do Warszawy. Lądowanie na lotnisku Okęcie w godzinach 
popołudniowych. 

- przeloty na trasie Warszawa – Buenos Aires – Ushuaia – 
Buenos Aires – Warszawa

- 10-dniowy arktyczny rejs statkiem: Ushuaia – Półwysep 
Antarktyczny Szetlandy Południowe – Ushuaia

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

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

- zakwaterowanie w hotelu czterogwiazdkowym w 
Buenos Aires i Ushuaia

- zwiedzanie Buenos Aires z miejscowym anglojęzycz-
nym przewodnikiem i wyjazd na argentyńskie rancho

- transfery z lotniska i na lotnisko
- opłaty za bilety wstępu i przewodników miejscowych
- wykłady na tematy arktyczne na statku
- wycieczki zawarte w programie rejsu opiekę
polskojęzycznego pilota przy 15 osobach uczestniczą-
cych, poniżej 15 osób wyjazd bez asysty pilota.
Na miejscu przewodnicy w języku angielskim. 

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

- lokalnych opłat lotniskowych – ok. 40 USD
- zwyczajowych napiwków (ok. 130 USD)

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

22.03 – 06.04.2021 
20.11 – 05.12.2021
23.03 – 07.04.2022
15.11 – 30.11.2022

TERMINY:

I rata:    

II rata:    

III rata: 

CENA: 15 800 PLN + 6 280 USD

4 000 PLN płatne przy 
zapisie

11 800  PLN na 70 dni 
przed wylotem

6 280 USD na 35 dni 
przed wylotem

ANTARKTYDA-
EKSPEDYCJA

+ARGENTYNA

oczekiwanie na 
wolne miejsce 
około 2 lat

Wycieczka objazdowa średniego 
stopnia trudności połączona z rejsem 
lodołamaczem.

ntarktyda jest kontynentem 
ziemskich rekordów i biegunów. 
Tam znajduje się światowy biegun 
zimna - to najbardziej wietrzny 
obszar kuli ziemskiej, to kontynent 

posiadający największą średnią wysokość i jest 
to równocześnie kontynent najbardziej suchy. 
Na Antarktydzie znajduje się sześć biegunów: 
geograficzny, magnetyczny, geomagnetyczny, 
zórz, zimna i niedostępności. Jest jeszcze niestety 
jeden rekord. Jest kontynentem o najbardziej 
zmiennej pogodzie. Działania każdej ekspedycji 
- również naszej - uzależnione są częściowo od 
jej kaprysów. To kontynent, gdzie woda i lód, a 
nie kalendarz i zegarek wyznaczają program 
działania człowieka. Coraz modniejszy kierunek, 
coraz trudniej o miejsca na lodołamaczu.

A
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do 
Murmańska przez jeden port tranzytowy. Przylot  
do Murmańska w godzinach wieczornych. Transfer do 
hotelu. Nocleg. 
DZIEŃ 2 
Murmańsk, początek Wielkiej Przygody.
Po śniadaniu przejazd do portu. Zakwaterowanie na 
pokładzie największego na świecie lodołamacza, o 
napędzie atomowym „50 lat zwycięstwa″. Wypłynięcie 
na szerokie wody. Początek ekscytującej wyprawy na 
Biegun Północny.  
DZIEŃ 3-6
Kierunek na Biegun Północny. 
Dalszy rejs w kierunku Arktyki, a około południa emocje 
sięgają zenitu. W trakcie rejsu możliwość podziwiania 
wspaniałych widoków, słuchania opowiadań załogi 
statku na temat Arktyki i życia zwierząt polarnych,  
a także korzystaćnia z atrakcji na tym atomowym 
kolosie. Do dyspozycji gości jest: basen, siłownia, 
sauna, biblioteka.  Przy sprzyjających warunkach 
pogodowych możliwość lotu helikopterem nad wyspami 
arktycznymi oraz lądowania na lodzie, a tam czas na 
sesje fotograficzne. Będzie też możliwość zobaczenia 
pod opieką załogi „serca statku″, czyli pomieszczenia, 
w którym znajdują się wszystkie maszyny kontrolujące 
oraz zapewniające bezpieczeństwo pasażerom, a także 
„mostu kapitana″, czyli miejsca, w którym załoga statku 
obiera właściwy kierunek rejsu oraz dostosowuje 
prędkość do warunków pogodowych. 
DZIEŃ 7
Biegun północny: szczyt planety.
Śniadanie na pokładzie statku. W tym dniu znajdujemy 
się dokładnie na geograficznym biegunie północy. Przy 
zbliżaniu się do bieguna kapitan manewruje statkiem tak, 
aby zakotwiczyć statek w punkcie 90 stopni szerokości 
geograficznej – miejsca, w którym zbiegają się wszystkie 

południki świata. Miejsce określić można jako szczyt 
świata i można tu dokonać najkrótszej podróży dookoła 
świata, ponieważ wystarczy w tym przypadku obejść 
dookoła punkt 90 stopni szerokości geograficznej. Po 
zakotwiczeniu statku w bezpiecznym miejscu schodzimy 
na lód, przewidziane są sesje fotograficzne, grill na lodzie, 
a dla śmiałków jest także możliwość kąpieli w mroźnych 
wodach Arktyki. 
DZIEŃ 8-10
Zwiedzanie wysp Arktyki Rosyjskiej.
W ciągu tych dni zbadany zostanie jeden z najtrudniej 
osiągalnych regionów Arktyki – Archipelag Ziemia 
Franciszka Józefa. Ów teren należy do Parku Narodowego 
„Rosyjska Arktyka″ i składa się ze 192 wysp. Możliwość 
zobaczenia na własne oczy zwierząt, które zamieszkują 
te tereny: niedźwiedzie polarne, morsy, wieloryby,  
a na piaszczystych zboczach i skałach wokół wysp żyją 
ogromne kolonie gniazdujących, migrujących ptaków 
morskich. Jest to niesamowity dzień obcowania z dziką 
przyrodą. Odkrywanie Ziemi Franciszka Józefa śladami 
znanych polarników m. in. Juliusa von Payera i Karla 
Weyprechta, którzy odkryli archipelag. Eksploracja 
Zatoki Tichaja, która słynie z bardzo dobrze zachowanych 
bunkrów pierwszej radzieckiej stacji polarnej. Tu 
również znajduje się baza Parku Narodowego „Rosyjska 
Arktyka″. Możliwość wysłania znajomym pocztówki  
z najdalej na północ wysuniętego urzędu pocztowego. 
Wykorzystujemy dzień polarny na oglądanie zwierząt 
i na wyprawy wokół archipelagu helikopterem albo 
pontonami badawczymi Zodiak. 
DZIEŃ 11-12
Morze Barentsa
Lodołamacz obiera kierunek na Murmańsk przez Morze 
Barentsa. W drodze powrotnej odbędzie się finałowa 
prezentacja fotografii, która pozwoli przeżyć momenty 
tej podróży raz jeszcze. Wieczorem wszyscy pasażerowie 
są zaproszeni na kolację z kapitanem. Korzystanie z 
atrakcji na statku oraz ostatnia szansa podziwiania z 
pokładu statku na zwierzęt polarnych i panoramicznych 
widoków lodowej krainy.  
DZIEŃ 13
Murmańsk. Zejście ze statku.
Eksploracja bieguna północnego dobiega końca. Po 
śniadaniu następuje pożegnanie w Murmańsku. Transfer 
na lotnisko. Wylot do Polski przez jeden port tranzytowy. 
Przylot na lotnisko Chopina w Warszawie w godzinach 
wieczornych. 

UWAGA: 
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie ze 
względu na warunki pogodowe i rodzaj pokrywy lodowej. 
Decyzje w tym zakresie należą do kapitana lodołamacza. 
Rzeczywisty przebieg realizacji programu nigdy nie jest 
idealnym odzwierciedleniem 
zapisów w programie, nie ma 
też stuprocentowej gwarancji  
na zobaczenie wszystkich 
przedstawicieli fauny polarnej 
wymienionej w programie.

Wycieczka objazdowa 
średniego stopnia trudności 
z rejsem lodołamaczem

- przeloty na trasie Warszawa - Murmańsk - Warszawa
- opłatę za wizę rosyjską  
- 11 noclegów w kabinie typu standard TWIN
- 1 nocleg w hotelu w Murmańsku (ze śniadaniem) 
- transfery zgodnie z programem: lotnisko – hotel – 
port – lotnisko
- wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje na statku 
(kawa, herbata i kakao dostępne przez całą dobę)
- profesjonalna obsługa na pokładzie lodołamacza w 
języku rosyjskim i angielskim
- wszystkie wycieczki i lądowania na lądzie 
helikopterem zawarte w programie, a także wyprawy 
pontonami badawczymi Zodiak  
- program wykładów prowadzonych przez 
doświadczony zespół ekspedycyjny i zaproszonych 
wykładowców połączony z dyskusjami
- podatki i usługi portowe
- ubezpieczenie Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- posiłki w Murmańsku (oprócz śniadania)
- na statku: usługi komunikacyjne, dostęp do oferty 
w barze, napoje na statku
- napiwki ok.  70 USD
- dopłaty do kabin w wyższym standardzie

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

13.07 - 24.07.2020
24.07 - 04.08.2020 
04.08 - 15.08.2020

TERMINY:

I rata:    
II rata:    

III rata: 

CENA:       4 300 PLN + 29 980 USD

4300 PLN płatne przy zapisie
27 900 USD x kurs sprzedazy Pekao SA na 
70 dni przed wylotem

2 080 USD uczestnik zabiera ze sobą

BIEGUN PÓŁNOCNY  

ARKTYKA

ATOMOWYM LODOŁAMACZEM NA KONIEC
ŚWIATA TYLKO DLA ZUCHWAŁYCH...

nikalny rejs przez lodową zmarzlinę 
pośród pływającej kry gór 
lodowych, fok, morsów i białych 
niedźwiedzi. Polarna przygoda na 

pokładzie największego lodołamacza świata. 
Obserwacja uczestnicząca podbiegunowego 
ekosystemu, który już niedługo, za przyczyną 
globalnego ocieplenia, może ulec małej 
Apokalipsie...

U
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Anchorage z jedną lub dwoma 
przesiadkami. Przylot w godzinach wieczornych. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. 
Odpoczynek po podróży i nocleg.
DZIEŃ 2 
Rano zwiedzanie największego miasta Alaski - Anchorage. Spacer po centrum 
pełnym parków i muzeów. Zwiedzanie Alaska Experience Center, gdzie wyświetlany 
jest film o fascynującej przyrodzie Alaski. Wyjazd w kierunku Talkeetna, która była 
pierwowzorem miasteczka Cicely z serialu „Przystanek Alaska″. Droga poprowadzi 
obok Chugach State Park. Dojazd do Talkeetna, spacer po miasteczku. Dalszy przejazd 
na północ. Przy dobrej pogodzie możliwość wypatrzenia lodowca pod Mt. Denali. 
Nocleg na skraju Parku Narodowego Denali.
DZIEŃ 3 
Wczesny wyjazd do najpiękniejszego na Alasce Parku Narodowego Denali. Podróż  
w głąb parkowym środkiem lokomocji. Podglądanie niezwykłych osobliwości przyrody 
z widokiem na ośnieżone pasmo górskie Alaska Range. Szansa na spotkanie (ale 
pewności nie ma, bo to dzika przyroda): niedźwiedzi grizli, łosi, karibu (renifer tundrowy), 
owcy jukońskiej, czy też wilka szarego. Podziwianie Alaska Range z najwyższą 
kulminacją, zarazem najwyższym szczytem Ameryki Północnej - Mt. McKinley  
(6 194 m n.p.m.), określanym w języku Indian Athabasca mianem „Denali″ czyli „Wielki″. 
Po zakończeniu prawdziwej uczty krajoznawczej w Parku Denali przejazd do Fairbanks. 
Po drodze przystanek w lokalnej restauracji, czas na obiadokolację. Dojazd do hotelu 
późnym wieczorem. Nocleg w Fairbanks.
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu zwiedzanie muzeum rzeźb lodowych, gdzie panują typowe temperatury 
panujące na Alasce zimą. Kolejnie wycieczka stateczkiem po rzece Chena, gdzie 
zobaczymy startujące w interior samoloty wyposażone w płozy. Po drodze przystanek 
i wizyta w wiosce Indian Atabasca. Następnie przejazd do słynnego Pioneer Park, 
którego sława zaczęła się podczas alaskańskiej gorączki złota. To tu właśnie można 
zapoznać się z techniką płukania złota, podejrzeć jak wyglądały oryginalne saloony, 

a także zobaczyć zabytkowy pociąg, którym poszukiwacze złota przemierzali te 
złotonośne tereny. Powrót na nocleg do Fairbanks. 
DZIEŃ 5 
Po śniadaniu dalszy przejazd szlakiem poszukiwaczy złota na południowy wschód 
w kierunku Glennallen (na tej trasie każde drzewo, a nawet każdy kamień – niemy 
świadek niegdysiejszych zmagań ludzi ogarniętych obsesją poszukiwania złotego 
kruszcu – mógłby opowiedzieć wiele niezwykłych historii o ludzkich rządzach, uporze, 
słabościach, ale także przypadkach znajdowania ogromnych złotych samorodków, 
czyniących gwałtownie ze znalazcy nowego milionera). Po drodze przystanek w 
miejscowości North Pole (Biegun Północny), gdzie według głębokiego przekonania jego 
mieszkańców, znajduje sie jedyna na świecie oryginalna siedziba Św. Mikołaja. Przejazd 
doliną rzeki Tanany do Delta Junction - najważniejszego skrzyżowania dróg na Alasce. 
Podglądanie surowej alaskańskiej prowincji. Nocleg w Glennallen.
DZIEŃ 6 
Przejazd do Anchorage. Po drodze przystanek w jedynym miejscu na Alasce, w którym 
mamy gwarancję podglądać misie grizzli, caribu oraz łosie. Następnie Aleskya resort, 
gdzie na wysokość 710m wjedziemy kolejką linową. Stamtąd zapierające widoki na 
góry Wrangell, największe skupisko gór powyżej 4900 m n.p.m. w Ameryce Północnej. 
Nocleg w Anchorage.
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu czas na zakup pamiątek, po czym wyjazd na południowy wschód do portu 
w Whittier, skąd odpływa nasz statek. Godz. 20:30 wypłyniecie w rejs ogromnym, 
kilkunastopiętrowym, luksusowym statkiem wycieczkowym. Nocleg na statku. 
DZIEŃ 8 
Całodzienny rejs statkiem. Podziwianie z pokładu statku Hubbard Glacier. Rozciągający 
się na 90 mil i szeroki na 1,350 mil2, majestatyczny Hubbard Glacier jest największym 
lodowcem Ameryki Północnej, z którego spływa największa ilość wody do pobliskich 
rzek. Jest również jednym z najbardziej imponujących - ma bowiem ponad 100 km 
długości. Poszarpana ściana lodu wyrasta wprost z oceanu. Bryły śniegu odrywające 
się od lodowca z wielkim hukiem spadają do wody. Nocleg na statku.

ALASKA 
+ REJS STATKIEM 
Z ANCHORAGE 
DO VANCOUVER
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I rata:   
II rata:    

III rata: 

IV rata: 

CENA:        7 950 PLN + 2 690 USD

800 PLN płatne przy zapisie
6000 PLN płatne na 3 miesiące przed 
terminem imprezy
1150 PLN + 1360 USD przeliczone po kursie 
sprzedaży Pekao SA płatne na 35 dni przed 
terminem imprezy 
1330 USD uczestnik zabiera ze sobą

DZIEŃ 9 
Rejs przez Park Narodowy Zatoki Lodowców 
(Glacier Bay National Park). Położony w południowo-
wschodniej części stanu Alaska park słynie  
z niezwykłych, olbrzymich formacji lodowców. W 1979 
Park Narodowy Glacier Bay został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Wypatrywanie z 
pokładu statku zamieszkujących park morświnów, 
fok, wydr, kozic, niedźwiedzi, bielików i licznych kolonii 
ptaków morskich. Rozkoszowanie się niespotykanymi 
widokami. Nocleg na statku.
DZIEŃ 10 
Rano przybicie do portu w Skagway. To miasteczko, 
które powstało w trakcie rozgorzałej w 1898 r. gorączki 
złota nad Klondike. Miało wówczas ponad 80 saloonów 
i opinię jednego z najbardziej niebezpiecznych. Spacer 
po głównej ulicy Broadway z obowiązkową wizytą w 
Red Onion Bar. Fakultatywnie przejazd pociągiem przez 
góry i doliny na Białą Przełęcz (819m n.p.m.) jedną z 
najstarszych na Alasce tras kolejowych. Wieczorem 
powrót na statek, kontynuacja rejsu. Nocleg podczas 
rejsu.
DZIEŃ 11 
Wcześnie rano przypłyniecie do Juneau. Stolica Alaski 
oferuje niezwykłe atrakcje. Spacer po centrum miasta 
między masywem Mt. Juneau, a kanałem Gastineau. Tu 
również okazja by w sezonie najeść się do syta dziko 
rosnących malin. Wjazd kolejką górską na wysokość ok. 
600 m, gdzie roztacza się widok 
z jednej strony na las deszczowy, 
z drugiej zaś na rozpościerającą 
się nieopodal wyspę Douglas. 
Powrót na statek około godz. 
16. Wypłynięcie w dalszy rejs. 
Nocleg na statku.
DZIEŃ 12 
Dziś zawitamy do Ketchikan, 
miasta łososia. Głowna 
ulica Creek Street – niegdyś 
czerwonych latarni, dziś słynie 
z uroczych sklepików, zakładów 
przetwórstwa rybnego oraz 
zachowanego w formie 
muzeum - nielegalnego niegdyś 
domu publicznego. Zwiedzanie 
zabytkowego zagajnika z 
totemami – to największe 
skupisko autentycznych 

świętych słupów na zachodniej półkuli. Powrót na 
statek w godzinach popołudniowych. Nocleg na statku.
DZIEŃ 13 
Dzień na morzu. Możliwość całodziennego korzystania 
z atrakcji statku. Nocleg na statku.
DZIEŃ 14 
Wcześnie rano statek cumuje u wybrzeży Kanady, 
w Vancouver. Zejście z pokładu około godz. 9:30. 
Transfer do hotelu. Następnie wyjście na zwiedzanie 
olimpijskiego Vancouver z pokładu miejskiego 
autobusu turystycznego z odkrytym dachem. Autobus 
zatrzymuje się w 30 najciekawszych turystycznie 
miejscach Vancouver. W programie m.in.: przejazd 
przez centrum miasta, dzielnicę biznesową do Parku 
Stanleya, z którego najlepiej widać panoramę miasta 
oraz wizyta na „starówce″, czyli w Gastown. Możliwość 
fakultatywnego wejścia do Akwarium. Nocleg w 
Vancouver. 
DZIEŃ 15 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i dalsze 
zwiedzanie Vancouver Tourist Busem. Czas na zakup 
pamiątek.  Po południu przejazd na lotnisko. Wylot do 
Europy.
DZIEŃ 16 
Przesiadka na samolot do Warszawy. Lądowanie na 
lotnisku Chopina. 

 TERMINY:

31.05 – 15.06.2020
18.06 – 03.07.2020*
02.07 – 17.07.2020* 

30.07 – 14.08.2020*
23.08 – 07.09.2020
10.09 – 25.09.2020**

CENA ZAWIERA:

- przeloty na trasie: Warszawa - Anchorage; Vancouver 
- Warszawa 
- zakwaterowanie: podczas części objazdowej w 
Anchorage, Fairbanks i Vancouver hotele i motele 
3*** (pokoje 2 osobowe z łazienkami), jeden nocleg w 
stylizowanych domkach drewnianych (dzień 2) oraz 
jeden w pensjonacie nad jeziorem (dzień 5) ; podczas 
rejsu statkiem dwuosobowe kajuty wewnętrzne (bez 
okna) z łazienkami

- transport - mikrobus
- wyżywienie: śniadania podczas części objazdowej, 
podczas rejsu statkiem pełne wyżywienie (śniadanie, 
lunch, przekąski między posiłkami, kolacja plus kawa, 
herbata, soki, woda – z dystrybutorów do posiłków)

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

- opieka polskiego pilota-przewodnika
- ubezpieczenie TU Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- pozostałe posiłki podczas części objazdowej: cena 
posiłku około 15-25 USD

- napoje gazowane, alkoholowe, woda mineralna  na 
statku

- bilety wstępu do obiektów i parków narodowych: 
190 USD

- napiwki dla obsługi na statku: około 130 USD
- wizy do USA / rejestracja w elektronicznym 
systemie ESTA 

- wycieczki fakultatywne wymienione w programie: 
około  180 USD 

- dopłata do pokoju i kajuty 1-osobowej: 1620 USD

CENA NIE ZAWIERA:

*wysoki sezon – dopłata 950 PLN + 240 USD
**termin z możliwością zobaczenia zorzy polarnej

UWAGA - istnieje możliwość podwyższenia klasy 
kajuty na statku. Kajuta z oknem – dopłata około 
630 - 750 USD/os, kajuta z balkonem – dopłata 
około 1100 USD/os. Dokładna wysokość dopłat - 
na zapytanie.

!
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CENA ZAWIERA:KANADA- 
WSCHODNIE 
WYBRZEZE USA 

DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do 
Nowego Jorku. Przylot w godzinach popołudniowych. 
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i odpoczynek po 
podróży. Nocleg.
DZIEŃ 2 - 3 
Zwiedzanie największego miasta Ameryki: Statua 
Wolności, Ellis Island- muzeum emigracji, spacer po 
dolnej części Manhattanu: Battery Park, Wall Street, 
Giełda Papierów Wartościowych, Punkt „0″, Kaplica Św. 
Pawła. Przechadzka po słynnym Moście Brooklińskim, 
a także po najciekawszych zakątkach najsłynniejszego 
parku Ameryki - Central Park. Wizyta w Chinatown. 
Przejazd w okolice Fifth Avenue i 42th Street: Grand 
Central Station, Public Library, Katedra Św. Patryka, 
Centrum Rockefellera, Empire State Building - wejście 
fakultatywne. Wieczorne wyjście na pięknie oświetlony 
Times Square, serce NY. Noclegi: drugiego dnia -  
w Nowym Jorku; trzeciego dnia - po południu przejazd 
w kierunku Bostonu, nocleg na trasie.
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu kontynuacja przejazdu do Bostonu  
i odwiedziny starego miasta ze Szlakiem Wolności: State 
House, Park Street Church, Old South Meeting House 
- tu zrodził się pomysł przeprowadzenia „bostońskiej 
herbatki″, Old State House - miejsce odczytania 
Deklaracji Niepodległości. Krótka przeprawa promem 
do Charlestown Navy Yard, gdzie przycumowany jest 
najstarszy pływający okręt wojenny USS Constitution 
oraz USS Cassin Young – bohaterski niszczyciel z czasów 
II wojny światowej. Wizyta w pobliskim Cambridge 
na najlepszym uniwersytecie świata - Uniwersytecie 
Harwardzkim. Nocleg w okolicach Bostonu.

DZIEŃ 5 
Przejazd przez stany: Messechusets, New Hampshire i 
Vermont oraz Góry Białe stanowiące część gigantycznego 
łańcucha górskiego Appallachów. W trakcie przejazdu 
postój widokowy z możliwością spaceru lub mini 
trekkingu z obserwacją złożonego biosystemu lasu. 
Przekroczenie granicy Stanów Zjednoczonych po to, by 
znaleźć się w Kanadzie pachnącej żywicą, gdzie język 
francuski rywalizuje z angielskim. Nocleg w Quebec City.
DZIEŃ 6 
Podziwianie Kanady rozpoczniemy od wizyty  
w rezerwacie Indian z plemienia Huronów.  Możliwość 
zapoznania się ze wspaniałą kulturą pierwszych 
narodów Ameryki Północnej. Następnie przejazd 
do Quebec City - stolica prowincji Quebec, klejnot 
architektoniczny Kanady, jako pierwszy w całej Ameryce 
Północnej wpisany na listę UNESCO. Zwiedzanie starówki 
z najczęściej fotografowanym budynkiem Kanady - 
Chateau Frontenac, Placem Royale, Placem d’Armes, 
Bazyliką Notre-Dame de Quebec. Spacer Tarasami 
Dufferina nad rzeką Św. Wawrzyńca. Wjazd na platformę 
widokową, gdzie podziwiamy panoramę miasta, rzeki  
i cytadele. Następnie przejazd do Montrealu i nocleg.
DZIEŃ 7 
Od rana zwiedzanie Montrealu: starówka z Placem 
d’Armes, Bazylika Notre-Dame, Seminarium St-Suplice, 
Plac Jacques-Cartier z portem, centrum z drapaczami 
chmur, Oratorium Św. Józefa, centrum olimpijskie. 
Wyjazd do Ottawy - stolicy Kanady. Nocleg.
DZIEŃ 8 
W Ottawie spacer wokół budynków kanadyjskiego 
parlamentu, siedziby premiera, następnie chwila 
zadumy na kanadyjskim grobie nieznanego żołnierza 
- War Memorial, podziwianie zabytkowego systemu 
śluz łączących rzekę Ottawę z kanałem Rideau, 
oraz odpoczynek na Bayward Market. Przejazd do 
największego miasta w Kanadzie - Toronto.  Nocleg pod 
miastem.
DZIEŃ 9 
Zwiedzanie Toronto zaczynamy od imponującego 
centrum z drapaczami chmur, oraz wjazdu na CN 

Tower i podziwianiu miasta z lotu ptaka. Przejazd przez 
miasto: Queen’s Park, parlament, City Hall, a następnie 
krótka wizyta w polskiej dzielnicy. Po południu przejazd 
w kierunku granicy USA. Podziwianie Wodospadu 
Niagara od strony kanadyjskiej z platformy widokowej,  
a następnie rejs słynnym statkiem „Hornblower″ w 
samą otchłań wodospadu! Wieczorne przekroczenie 
mostu granicznego, nocleg po stronie amerykańskiej.
DZIEŃ 10 
Całodzienny przejazd przez stany Nowy York, 
Pensylwania, Maryland i Virginia do siedziby Wielkiego 
Brata - Waszyngtonu. Po drodze postój w Lasach 
Narodowych Allegheny. Możliwość pikniku i spaceru nad 
urokliwym zalewem Allegheny.  Nocleg w Arlington .
DZIEŃ 11 
Czas na stolicę USA – Waszyngton! Zwiedzanie Kongresu, 
największej na świecie biblioteki - Biblioteki Kongresu, 
oraz spacer pod Obelisk Waszyngtona, Mauzoleum 
Lincolna i Biały Dom. Po południu możliwość wizyty w 
jednym z licznych waszyngtońskich muzeów lub spacer 
po urokliwych zakątkach stolicy.  Nocleg. 
DZIEŃ 12 
Po śniadaniu wizyta na cmentarzu Arlington, a następnie 
przejazd koło centrum dowodzenia Wielkiego Brata 
– Pentagonu! Odwiedziny u niezwykłej społeczności 
amerykańskich Amiszów! Podglądanie życia codziennego 
Amiszów hołdujących zasadom zrównoważonego 
rozwoju. Do dnia dzisiejszego noszą oni tradycyjne 
stroje, uprawiają ziemię przy użyciu starodawnych 
narzędzi i produkują najzdrowszą żywność w Stanach 
Zjednoczonych. Możliwość dokonania zakupów w 
miejscowym sklepiku, a także możliwość przejazdu 
bryczką-  podstawowym środkiem transportu Amiszów. 
Następnie zwiedzanie Filadelfii - kolebki Stanów 
Zjednoczonych: Independence Hall (z zewnątrz), 
w którym podpisano Deklarację Niepodległości  
i Konstytucję USA, Dzwon Wolności oraz dom T. Kościuszki. 
Spacer schodami, po których biegał „największy mistrz 
amerykańskiego boksu″ - Rocky Balboa! (tuż obok jego 
pomnika Sylwester Stallone w filmie Rocky ). Nocleg. 

+ OPCJA FLORYDA

owy Jork - Boston - Quebec 
City - Montreal - Ottawa 
- Toronto - Wodospad 
Niagara – Waszyngton - 
Filadelfia – Miami

N
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DZIEŃ 13 
Po śniadaniu przejazd do Nowego Jorku, po drodze 
podglądanie zurbanizowanej okolicy siedmio, ośmio 
pasmowych autostrad, śmiałych estakad i bezkolizyjnych 
skrzyżowań - próba przyrównania rozwiązań 
amerykańskich do naszych, rodzimych… Przyjazd na 
lotnisko, wylot do Europy w godzinach popołudniowych. 
DZIEŃ 14 
Przylot do jednego z europejskich portów tranzytowych. 
Przerwa tranzytowa. Wylot do Warszawy. Przylot w 
godzinach okołopołudniowych.

DZIEŃ 13 
Po śniadaniu przejazd do Nowego Jorku, po drodze 
podglądanie zurbanizowanej okolicy siedmio, ośmio 
pasmowych autostrad, śmiałych estakad i bezkolizyjnych 
skrzyżowań - próba przyrównania rozwiązań 
amerykańskich do naszych, rodzimych… Przyjazd na 
lotnisko, wylot do Miami. Przylot w godzinach wieczornych, 
transfer do hotelu. Zakwaterowanie, możliwość spaceru 
po okolicy. Nocleg.
DZIEŃ 14  
Czas przeznaczony na relaks, opalanie, kąpiele wodne lub 
fakultatywnie wyjazd na pół dnia do Parku Narodowego 
Everglades na spotkanie z symbolem Florydy - 
aligatorem, oraz przejazd „airboatem″ ślizgającym się 
przez mokradła. Powrót na nocleg do Miami. 
DZIEŃ 15  
Odpoczynek na miękkim piasku plaży lub fakultatywny 
wyjazd do Centrum Lotów Kosmicznych  na przylądku 
Canaveral i Meritt Island, albo też druga - zamienna 
możliwość fakultetu - wyjazd do Orlando, wizyta w 
magicznym świecie Walta Disneya – Disney Worldzie lub 
w Studiu Universal. Spotkanie z legendarnymi bohaterami 
kreskówek. Powrót na nocleg do hotelu w Miami. 
DZIEŃ 16  
Odpoczynku ciąg dalszy lub możliwość skorzystania z 
licznie oferowanych imprez fakultatywnych. Rezerwacja 
i płatność na miejscu. Powrót na nocleg w Miami.

CENA ZAWIERA:

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - 
Nowy Jork - Warszawa

- opieka pilota - przewodnika
- zakwaterowanie w hotelach 
i motelach 3*** (pokoje 2-os. 
z łazienkami i klimatyzacją)

- przejazdy wewnętrzne mikrobusem 
z klimatyzacją

- opłaty za miejscowych przewodników
- wyżywienie: śniadania na całej trasie
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 
EUR i NNW 3 000 EUR)

- opłaty za bilety wstępu: 190 USD
- pozostałe  koszty wyżywienia 
(aranżuje pilot):  ok. 10-25 USD za 
posiłek

- dopłata do pokoju jednoosobowego: 
600 USD (opcja Floryda +220 USD)

- wiza do USA / rejestracja w 
elektronicznym systemie ESTA   

- napiwki: 15 USD
- wycieczki fakultatywne wymienione w 
programie: około 40 USD (plus 230 USD 
podczas opcji „Floryda”)

CENA NIE ZAWIERA:

I rata:
    

II rata: 
    

II rata:   

CENA:             
5 985 PLN + 1 590  USD  

800 PLN płatne 
przy zapisie

5 985 PLN płatne 
na 35 dni przed 
terminem imprezy 
(minus I rata)

1 590 USD 
uczestnik zabiera 
ze sobą

  TERMINY:

  27.04 – 10.05/14.05.2020

  17.05 – 30.05/03.06.2020

  14.06 – 27.06/01.07.2020

  13.07 – 26.07/30.07.2020*

  09.08 – 22.08/26.08.2020*

  06.09 – 19.09/23.09.2020

* wysoki sezon - dopłata 
  690 PLN w II racie, 
  180 USD w III racieWycieczka objazdowa 

średniego stopnia trudności 
(opcja wypoczynkowa)

DZIEŃ 17  
Do południa czas na okazyjne zakupy 
w centrum handlowym lub też korzystanie z uciech 
plażowo-morskich, samodzielne spacery, bieganie 
etc.. Po południu przejazd na lotnisko. Wylot do Europy.
DZIEŃ 18 
Przylot do jednego z europejskich portów 
lotniczych. Przerwa tranzytowa. Wylot do Warszawy. 
Przylot w godzinach popołudniowych.

OPCJA FLORYDA
DOPŁATA  1 190 PLN + 550 USD 

UWAGA: Przy liczbie chętnych mniejszej niż 5 
osób, opcja „Floryda” realizowana będzie bez 
udzialu pilota!
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do 
Toronto. Przylot w godzinach popołudniowych. Odprawa 
paszportowa. Transfer do hotelu, zakwaterowanie  
i krótki odpoczynek po podróży. Wyjście 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. Nocleg w Toronto.
DZIEŃ 2 
Rano wyjazd do Niagara Falls i zwiedzanie słynnych 
wodospadów (zwłaszcza The Horseshoe Falls)  
z kanadyjskiej – zdecydowanie ciekawszej strony. Spacer 
wzdłuż gardzieli oraz rejs pod wodospad turystycznym 
stateczkiem „Hornbowler″. Po południu transfer 
na lotnisko. Wylot do Calgary. Przylot w godzinach 
wieczornych, transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
DZIEŃ 3 
Rano spacer urokliwą Stephen Avenue w downtown 
Calgary, oddychanie atmosferą „Calgary Stampede″. 
Wyjazd z miasta, po drodze wizyta w miasteczku zimowej 
Olimpiady 1988. Przejazd wzdłuż doliny rzeki Bow do 
najstarszego kanadyjskiego Parku Narodowego Banff. 
Zwiedzanie urokliwego miasteczka z najsławniejszym 

hotelem w Kanadzie „Fairmont Banff Springs″. Przejazd 
malowniczą drogą przez park pośród 3-tysięczników. 
Wyjazd z Banff NP i przejazd przez kolejny Park Narodowy 
- Yoho. Spacer do pięknego wodospadu Takakkaw Falls 
(prawie 400 m wysokości) - drugiego co do wysokości 
wodospadu Kanady. Przejazd do Golden. Nocleg.
DZIEŃ 4 
Rano przejazd do Lake Louise drogą, przy której 
spotkamy pierwsze większe zwierzęta. Krótki quiz na 
temat różnicy pomiędzy grizzly i baribalem oraz szybki 
kurs BHP na wypadek spotkania 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 
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. 
Wjazd na lodowiec jedynymi na świecie Snow-Coachami, 
Spacer po lodowcu. Przejazd do Jasper. Nocleg.
DZIEŃ 5 
Rano wyjazd nad Jezioro Medyczne, spacer wzdłuż 
Maligne Canyon, aż do pięknego wodospadu. Następnie 

wizyta w Parku Mt. Robson - pod najwyższym szczytem 
Kanadyjskich Gór Skalistych (3 892 m n.p.m.), a następnie 
2-3 godzinny spacer widokowy pośród majestatycznych 
gór. Po południu wyjazd na południowy zachód w 
kierunku Vancouver. Nocleg na trasie. 
DZIEŃ 6 
Dalszy przejazd na południe w kierunku Vancouver. 
Droga wiedzie przez Brytyjską Kolumbię, m.in wzdłuż 
rzeki North Thompson – wspaniały teatr zielonkawych 
jezior, krystalicznie czystych rzek i bezkresnych lasów. 
Przyjazd do Vancouver około godz. 16. Zakwaterowanie, 
krótki odpoczynek po podróży, po czym zwiedzanie 
Vancouver – spacer na „starówce″ czyli w Gastown. 
Nocleg.  
DZIEŃ 7 
Dzień w olimpijskim Vancouver. Dalsze zwiedzanie miasta 
z głównym akcentem na słynny Park Stanleya, z którego 
najlepiej widać panoramę miasta. W parku znajdują się 
największe indiańskie totemy, ale także plaże, baseny 
kąpielowe, restauracje i kawiarnie - pół dnia odpoczynku 
i rekreacji w parku. Powrót do hotelu.  Nocleg.

KANADA-
ALASKA
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 TERMINY:DZIEŃ 8 
Śniadanie w hotelu, czas wolny na spacer i zakup pamiątek.  Około 
godz. 10:30 transfer na lotnisko i wylot na Alaskę do Anchorage. Przylot, 
transfer do hotelu i zakwaterowanie. Po południu wyjście na zwiedzanie 
największego miasta Alaski - Anchorage. Spacer po centrum pełnym parków 
i muzeów. Zwiedzanie Alaska Experience Center, gdzie wyświetlany jest film  
o fascynującej przyrodzie Alaski. Nocleg. 
DZIEŃ 9  
Po śniadaniu wyjazd na północ w kierunku Talkeetna, która była pierwowzorem 
miasteczka Cicely z serialu „Przystanek Alaska″. Droga poprowadzi obok 
Chugach State Park. Dojazd do Talkeetna, spacer po miasteczku. Dalszy przejazd 
na północ. Przy dobrej pogodzie możliwość wypatrzenia lodowca pod Mt. Denali. 
Nocleg na skraju Parku Narodowego Denali. 
DZIEŃ 10 
Wczesny wyjazd do najpiękniejszego na Alasce Parku Narodowego Denali. 
Podróż w głąb parkowym środkiem lokomocji. Podglądanie niezwykłych 
osobliwości przyrody z widokiem na ośnieżone pasmo górskie Alaska Range. 
Szansa na spotkanie (ale pewności nie ma, bo to dzika przyroda): niedźwiedzi 
grizli, łosi, karibu (renifer tundrowy), owcy jukońskiej czy też wilka szarego. 
Podziwianie Alaska Range z najwyższą kulminacją, zarazem najwyższym 
szczytem Ameryki Północnej - Mt. McKinley (6 194 m n.p.m.), określanym 
w języku Indian Athabasca mianem „Denali″ czyli „Wielki″. Po zakończeniu 
prawdziwej uczty krajoznawczej w Parku Denali przejazd do Fairbanks. Po 
drodze przystanek w lokalnej restauracji, czas na obiadokolację. Dojazd do 
hotelu późnym wieczorem. Nocleg w Fairbanks.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu zwiedzanie muzeum rzeźb lodowych, gdzie panują typowe 
temperatury panujące na Alasce zimą. Kolejnie wycieczka stateczkiem po rzece 
Chena, gdzie zobaczymy startujące w interior samoloty wyposażone w płozy. 
Po drodze przystanek i wizyta w wiosce Indian Atabasca. Następnie przejazd 
do słynnego Pioneer Park, którego sława zaczęła się podczas alaskańskiej 
gorączki złota. To tu właśnie można zapoznać się z techniką płukania złota, 
podejrzeć jak wyglądały oryginalne saloony, a także zobaczyć zabytkowy pociąg, 
którym poszukiwacze złota przemierzali te złotonośne tereny. Powrót na nocleg 
do Fairbanks. 
DZIEŃ 12 
Śniadanie w hotelu. Dalszy przejazd szlakiem poszukiwaczy złota na południowy 
wschód w kierunku Glennallen (na tej trasie każde drzewo, a nawet każdy kamień – 
niemy świadek niegdysiejszych zmagań ludzi ogarniętych obsesją poszukiwania 
złotego kruszcu – mógłby opowiedzieć wiele niezwykłych historii o ludzkich 
rządzach, uporze, słabościach, ale także przypadkach znajdowania ogromnych 
złotych samorodków, czyniących gwałtownie ze znalazcy nowego milionera). 

I rata:    

II rata:    

III rata: 

CENA:                
8 970 PLN +  2 490 USD 

800 PLN płatne przy 
zapisie

8970 PLN płatne na 
35 dni przed imprezą 
(minus I rata)

2490 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

- przeloty na trasie Warszawa – Toronto - Calgary; 
Vancouver – Anchorage - Warszawa 

- zakwaterowanie: hotele, motele 3***, pokoje 2-os. z 
łazienkami; jeden nocleg w stylizowanych domkach 
drewnianych (dzień 9) oraz jeden w klimatycznym 
pensjonacie nad jeziorem (dzień 12)

- wyżywienie: śniadania na całej trasie
- transport - mikrobus
- opieka polskiego pilota-przewodnika
- ubezpieczenie TU Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- opłata za elektroniczne potwierdzenie podróży do 
Kanady

- pozostałe posiłki: cena posiłku około 15-25 USD
- bilety wstępu do obiektów i parków narodowych: 
180 USD

- wizy do USA / rejestracja w elektronicznym 
systemie ESTA

- dopłata do pokoju 1-osobowego: 780 USD 

22.05 – 05.06.2020
12.06 – 26.06.2020
12.07 – 26.07.2020*

08.08 – 22.08.2020*

06.09 – 20.09.2020**

UWAGA: kameralne grupy, 
maksymalnie 10 osób

*wysoki sezon – dopłata 
980 PLN + 100 USD

**termin z możliwością 
zobaczenia zorzy polarnej

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

Po drodze przystanek w miejscowości North Pole (Biegun Północny), gdzie według głębokiego 
przekonania jego mieszkańców, znajduje sie jedyna na świecie oryginalna siedziba Św. 
Mikołaja. Przejazd doliną rzeki Tanany do Delta Junction - najważniejszego skrzyżowania dróg 
na Alasce. Nocleg w Glennallen.
DZIEŃ 13  
Przejazd do Anchorage. Po drodze przystanek w jedynym miejscu na Alasce, w którym mamy 
gwarancję podglądać misie grizzli, caribu oraz łosie. Następnie aleskya resort, gdzie na 
wysokość 710 m wjedziemy kolejką linową. Stamtąd zapierające widoki na góry Wrangell, 
największe skupisko gór powyżej 4900 m n.p.m. w Ameryce Północnej. Nocleg w Anchorage.
DZIEŃ 14 
Po śniadaniu czas na zakup pamiątek. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski przez dwa porty 
tranzytowe.
DZIEŃ 15 
Lądowanie na lotnisku Chopina w Warszawie. Dumna prezentacja totemów i trofeów 
indiańskich oraz cennych kruszców… zwłaszcza złota!
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Calgary z jedną przesiadką. Przylot 
w godzinach wieczornych, transfer do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg.
DZIEŃ 2 
Rano spacer urokliwą Stephen Avenue w downtown Calgary, oddychanie atmosferą 
„Calgary Stampede″. Wyjazd z miasta, po drodze wizyta w miasteczku zimowej 
Olimpiady 1988. Przejazd wzdłuż doliny rzeki Bow do najstarszego kanadyjskiego Parku 
Narodowego Banff. Zwiedzanie urokliwego miasteczka z najsławniejszym hotelem w 
Kanadzie „Fairmont Banff Springs″. Przejazd malowniczą drogą przez park pośród 
3-tysięczników. Wyjazd z Banff NP i przejazd przez kolejny Park Narodowy - Yoho. 
Spacer do pięknego wodospadu Takakkaw Falls (prawie 400 m wysokości) - drugiego 
co do wysokości wodospadu Kanady. Przejazd do Golden. Nocleg.
DZIEŃ 3 
Rano przejazd do Lake Louise drogą, przy której spotkamy pierwsze większe 
zwierzęta. Krótki quiz na temat różnicy pomiędzy grizzly i baribalem oraz szybki 
kurs BHP na wypadek spotkania 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 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. Wjazd na lodowiec jedynymi na świecie Snow-
Coachami, Spacer po lodowcu. Przejazd do Jasper. Nocleg.
DZIEŃ 4 
Rano wyjazd nad Jezioro Medyczne, spacer wzdłuż Maligne Canyon, aż do pięknego 
wodospadu. Wyjazd z Jasper do Prince George. Po drodze wizyta w Parku Mt. Robson 
- pod najwyższym szczytem Kanadyjskich Gór Skalistych (3 892 m n.p.m.), a następnie 
2-3 godzinny spacer widokowy pośród majestatycznych gór. Nocleg w Prince George.
DZIEŃ 5 
Rano wyjazd z miasta do Chetwynd – stolicy kanadyjskich drwali. Dalsza jazda na północ. 
W Dawson Creek wjazd na słynną drogę  Alaska Highway, liczącą po zbudowaniu 
ponad 2700 km (dziś 1422 mile) - drogę (uwaga polscy drogowcy!!!), zbudowaną w ciągu 
ośmiu miesięcy podczas II Wojny Światowej. Wizyta przy mili „0″ - miejscu rozpoczęcia 
budowy w 1942 r. Przejazd przez Fort St. John i inne coraz mniej liczne osady ludzkie. 
Podziwianie pięknych krajobrazów Brytyjskiej Kolumbii. Nocleg w Fort Nelson.
DZIEŃ 6 
Przejazd z Fort Nelson do Watson Lake na Jukonie kultową drogą AlCan Hwy. 

Odwiedzamy trzy parki prowincjonalne - Stony Mountain, Muncho Lake oraz Liard 
Hot Springs, gdzie skorzystamy z regenerującej kąpieli w gorących źródłach. Po 
drodze podziwiamy krajobrazy Północnych Gór Skalistych, zielone, niekończące się 
lasy borealne, rzeki i malownicze jeziora. Polujemy obiektywami na dziką zwierzynę: 
niedźwiedzie, bizony, łosie, jelenie, karibu, muflony, itp. W Watson Lake, wizyta w Parku 
Znaków Drogowych (Sign Post Forest) - możliwość pozostawienia swojej (lub sąsiada) 
tablicy rejestracyjnej oraz fakultatywnie Show „Zorzy Polarnej″ („Northern Lights″).  
Nocleg.
DZIEŃ 7 
Do południa pobyt w Watson Lake nad jeziorem i na jeziorze. Spacer po okolicy albo 
dookoła jeziora Wye. Przed południem wyjazd do Whitehorse - stolicy Jukonu. Nocleg 
w 30 tysięcznej stolicy (ok. 90% całej populacji terytorium).
DZIEŃ 8 
Od rana zwiedzanie Whitehorse - miasta na szlaku „gorączki złota″ ze stojącym 
przy nabrzeżu rzeki Yukon legendarnym statkiem „S/S Klondike″, wożącym kiedyś 
poszukiwaczy do krainy złota (Yukon Goldfields). Wizyta w muzeum Mc Bride (lekcja 
historii, geologii, zoologii oraz technik wydobywania złota). Przed południem wyjazd 
z miasta i przejazd Klondike Hwy wzdłuż rzeki Yukon, do Dawson City, gdzie George 
Carmack i jego indiańscy przyjaciele rozpoczęli historię ostatniej światowej „Gold 
Fever″ znajdując złoto w strumyku Bonanza i nad rzeką Klondike. Po drodze postoje 
m.in. w Carmack i przy słynnych przełomach Five Fingers. Nocleg w mieście Georga 
Dawsona. Fakultatywnie komu sił starczy, możliwość spędzenia wieczoru lub nawet 
całej nocy... w kasynie i na rewii z kan-kanem… 
DZIEŃ 9 
Późne śniadanie. Przerywnik w objeździe. Nieśpieszne zwiedzanie Dawson City i 
jego pamiątek. Całodzienny pobyt w jednym z najciekawszych  ośrodków Gorączki 
Złota - mieście George’a Dawsona.  Zwiedzanie pamiątek po poszukiwaczach złota. 
Zwiedzanie kabin Roberta Service’a i Jacka Londona.  Kościół St Mary i może cmentarz 
YOOP. Spacer wyjątkowymi uliczkami miasta, może wespół z „Damami z epoki″. Wizyta 
pod największą północnoamerykańską „dragą″. Wieczorem wjazd na słynne wzgórze: 
Dome Hill. Nocleg w Dawson City.
DZIEŃ 10 
Po śniadaniu wyjazd w kierunku granicy z Alaską. Przekroczenie rzeki Yukon i wjazd 
„autostradą″ Top of the World Hwy do USA (Witamy na Alasce!!!). Przejazd przez Tok i 
Delta Junction, gdzie spotykamy ropociąg „Alaska Pipeline″. Dalsza droga do Fairbanks 
- stolicy Północnej Alaski. Po drodze wizyta w domu Santa Claus w North Pole - zakupy 
na Gwiazdkę. Przyjazd i zwiedzenie Parku Pionierów. Przejazd przez centrum Fairbanks 
(Gold Heart Plaza i pomnik Pierwszej Rodziny nad rzeką Chena). Nocleg.

KANADA 
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DZIEŃ 11 
Relaks w leżącym na „końcu świata″ 
Fairbanks. Czas na gruntowne rozprostowanie 
kości, spacer po mieście albo fakultatywnie 
możliwość wycieczki parostatkiem po 
rzece Chena – czterogodzinna wycieczka 
czteropokładowym statkiem, który 
zatrzymuje się na rzece, gdzie uczestnicy 
rejsu oglądają akrobacje pilota hydroplanu, 
lekcję hodowli psów pod wyścigi psich 
zaprzęgów oraz skansen z Inuitami.
DZIEŃ 12 
Przejazd do Parku Narodowego Denali. Po 
drodze postój w Nenana (tradycja zakładów 
loterii Ice-Classic). Podziwianie Alaska Range 
z najwyższą kulminacją, zarazem najwyższym 
szczytem Ameryki Północnej - Mt. McKinley 
(6 194 m n.p.m.), określanym w języku Indian Athabasca 
mianem „Denali″ czyli „Wielki″. Przejazd przez park. 
Podziwianie masywu najwyższej góry oraz tundry i tajgi. 
Postoje w punktach z widokiem na północny i południowy 
wierzchołek Mt. McKinley. Dojazd do Talkeetna. Wizyta  
w Fairview Inn, gdzie prezydent Harding zjadł posiłek, a po 
paru dniach zmarł w wyniku zatrucia. Stek lub halibut w 
innej tawernie - West Rib Pub. Dojazd do Anchorage na 
nocleg.
DZIEŃ 13 
Pobyt w Anchorage lub fakultatywnie całodzienna wycieczka 
do Seward i 6 godzinny rejs stateczkiem po Kenai Fjords 
NP. Wtedy poranny (200 km do Seward) przejazd przez 
Park Stanowy Chugach - po drodze poszukiwanie bieług 
w zatoce Turnagain, maskonurów i orłów na drzewach,  
a owiec Dalla na skałach. Dojazd do Seward i od 11.30 rejs 
statkiem wzdłuż Półwyspu Kenai. Oglądanie „cielących się″ 
lodowców, a także wydr, fok, orek i wielorybów. Powrót na 
nocleg do Anchorage.
DZIEŃ 14 
Od rana podglądanie spokojnego życia Anchorage i czas 
na zakupy pamiątek z Alaski. Przed południem wyjazd  
w  kierunku  granicy  kanadyjskiej.  Przejazd przez Góry 
Chugach, okolice lodowca Matanuska, Glennallen 
i Tok. Po drodze postoje i popasy w punktach 
widokowych na 5-tysięczne szczyty łańcuchów 
górskich i Park Narodowy Wrangla - św. Eliasza, 
np. Mt. Drum, Mt. Sanford, Mt. Blackburn. Wyjazd  
z Alaski. Nocleg już w Kanadzie w Beaver Creek.
DZIEŃ 15 
Przejazd wzdłuż jednego z największych parków 
narodowych Kanady Kluane NP, który wraz z sąsiadującym 
parkiem Wrangell-St. Elias NP tworzy największy na świecie 
obszar przyrody chronionej (ok. 100 000 km2). To tu znajduje 
się największe - poza polarnym - pole lodowe na świecie,  
z którego wyrastają najwyższe szczyty Kanady i USA (17 
na 20 najwyższych szczytów Ameryki Północnej: Mt. Logan 
5 959 m n.p.m., Mt. Vancouver, Mt. Cook, Mt. St. Eliasz). 
Przejazd na nocleg do Whitehorse.
DZIEŃ 16 
Rano wyjazd do historycznego Skagway - przejazd 
przez granicę i powrót na Alaskę - zwiedzanie centrum 
miasteczka, zamieszkałego ongiś przez ok. 20 000 górników 
(prospectors), dziś nawiedzanego przez tysiące turystów  
z ogromnych cruiserów. Wizyta w Red Onion Bar – najlepiej 
na pięterku (w ciekawym...muzeum...). Dla chętnych 
fakultatywnie przejazd historycznym pociągiem White Pass 
and Yukon Rail (WP&YR) na Białą Przełęcz (819 m.n.p.m.). 
Po południu transfer na przystań. Wypłyniecie promem do 
Prince Rupert. Nocleg w kajutach na promie. 
DZIEŃ 17 
Podróż przez południowo-wschodnią Alaskę, tym razem 
na południe, wodną autostradą Alaska Marine Highway 
System (marszruta ustalana każdorazowo w oparciu o 
godziny pływów). Po drodze mijamy m.in. Juneau (stolicę 
stanu Alaska) oraz małe, urocze porty, dostępne tylko 

z powietrza lub drogą wodną: Ketchikan, Wrangell, 
Petersburg - pierwszą stolicę Alaski, pamiętającą jeszcze 
Rosjan. Czas na odpoczynek i odreagowanie jazdy w 
samochodzie. Podziwiamy przyrodę nadmorskiej części 
Alaski:  fiordy, zatoki, najszybciej topiące się lodowce, 
wreszcie przy odrobinie szczęścia wieloryby, orki i delfiny. 
Wieczór na statku przy piwie i (może?) gitarze... Nocleg w 
kajutach na statku.
DZIEŃ 18 
Około godz. 15 przybijamy do kanadyjskiego portu Prince 
Rupert w Kanadzie. Krótkie zwiedzanie centrum miasta 
nad Zatoką Krów (Cow Bay). Przejazd przez Góry Nabrzeżne 
(Coast Mtns) do miejscowości Terrace. Po drodze 
przepiękne widoki szerokiej doliny rzeki Skeena. Nocleg w 
Terrace.
DZIEŃ 19 
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Quesnel. Po drodze 
wypatrywanie łosi. Wizyta u Indian w Kitwanga - czas na 
pamiątki indiańskie: rzeźby, obrazy, tomahawki, itp. Przejazd 
przez Prince George. Nocleg w Quesnel.
DZIEŃ 20 
Dalszy przejazd na południe w kierunku Vancouver. Przejazd 
przez coraz mniej dziewiczą południową Brytyjską Kolumbię 
wzdłuż rzek Dawida Thompsona i Simona Frasera – znowu 
wspaniały teatr monumentalnych gór, zielonkawych jezior, 
krystalicznie czystych rzek i bezkresnych lasów. Wieczór  
w  olimpijskim  Vancouver. Przejazd przez centrum miasta, 
dzielnicę biznesową do Parku Stanleya, z którego najlepiej 
widać panoramę miasta. Wizyta na „starówce″  czyli  
w Gastown. Nocleg w hotelu - wieczorek pożegnalny.
DZIEŃ 21  
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. 
Wylot do Europy. 
DZIEŃ 22 
Przesiadka na samolot do Warszawy. Lądowanie na lotnisku 
Chopina. Dumna prezentacja totemów i trofeów indiańskich 
oraz cennych kruszców… zwłaszcza złota!

UWAGA: dla chętnych dodatkowo opcja wydłużenia 
wyprawy o cztery dni. Program: zwiedzanie Seattle i 
zakładów Boeinga w 
Everett, wulkan Mt 
Rainier, Park Narodowy 
Glacier w Montanie 
i Park Narodowy 
Waterton w Albercie, 
stanowiące najstarszy 
Międzynarodowy Park 
Pokoju (1932 r.). Powrót 
do Polski z Calgary. Cena 
OPCJI: 570 PLN + 450 USD.

UWAGA:  terminy wyjazdów są uzależnione 
od rozkładu pływania promów , a te są 
publikowane po wydrukowaniu katalogu. 
W związku z tym terminy wycieczek mogą 
być o 1-3 dni przesunięte.

CENA:   9 986 PLN + 2 870 USD  

800 PLN płatne przy zapisie
9986 PLN płatne na 35 dni przed 
imprezą (minus I rata)
2 870 USD uczestnik zabiera ze sobą

Wycieczka 
objazdowa 
z bardzo 
intensywnym 
programem.

 

- przeloty na trasie Warszawa - Calgary; 
Vancouver - Warszawa 

- zakwaterowanie: hotele, motele 3***, pokoje 
2-os. z łazienkami; na statku kajuty 2-os. 
wewnętrzne z łazienkami

- wyżywienie: śniadania na całej trasie
- transport - mikrobus, promy
- opieka polskiego pilota-przewodnika
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i 
NNW 3 000 EUR)

- opłata za elektroniczne potwierdzenie 
podróży do Kanady

- pozostałe posiłki - aranżuje pilot w formie 
pikników na trasie (steki z łososia lub 
wołowiny) lub w barach i restauracjach; cena 
posiłku: 15-25 USD

- bilety wstępu do obiektów i parków 
narodowych: 160 USD

- wiza do USA / rejestracja w elektronicznym 
systemie ESTA   

- wycieczki fakultatywne wymienione 
w programie: ok. 390 USD

- dopłata do pokoju 1-osobowego: 1060 USD 
(podczas rejsu – 2/3 noce - zakwaterowanie 
w kajutach 2-os. z łazienkami)

CENA NIE ZAWIERA:

CENA ZAWIERA:

UWAGA:  kameralne grupy, 
maksymalnie 10 osób

*program wydłużony o zwiedzanie Toronto 
 i Wodospadu Niagara (1 dzień) - 
 dopłata 790 PLN + 190 USD

**wysoki sezon - dopłata 1100 PLN + 140 USD

TERMINY:

I rata:    
II rata:    

III rata: 

17.05 – 07.06.2020
06.06 – 28.06.2020*
03.07 – 24.07.2020**

26.07 – 16.08.2020** 
21.08 – 11.09.2020
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DZIEŃ 1                             
Zbiórka z pilotem wycieczki na lotnisku Chopina w 
Warszawie. Wylot do Charlottetown na Wyspie Księcia 
Edwarda z jedną lub dwoma przesiadkami. Przylot w 
godzinach wieczornych. Przejście odprawy, transfer do 
hotelu. Zakwaterowanie, nocleg.
DZIEŃ 2 
Przejazd do słynącego z piaszczystych wydm Parku 
Narodowego Prince Edward Island. Przy sprzyjającej 
aurze - odpoczynek na przepięknych plażach. Wizyta 
w Cavendish, w „Green Gables″, czyli posiadłości, 
która był pierwowzorem do przygód „Ani z Zielonego 
Wzgórza″. Podziwianie sielankowych krajobrazów 
wyspy. Opuszczamy Wyspę Księcia Edwarda przez cud 
inżynieryjny - 13 kilometrowy Most Konfederacji. Wjazd 
na terytorium kolejnej prowincji kanadyjskiej - Nowego 
Brunszwiku. Nocleg w okolicach Moncton. 
DZIEŃ 3 
Przejazd nad zatokę do Parku Narodowego Fundy. Park 
słynie z niezwykle malowniczej linii brzegowej, którą 
cechuje bardzo duża różnica pływów morskich dochodząca 
do 18 metrów! Wizyta przy Hopewell Rocks, skałkach na 
których najlepiej można zrozumieć fenomen przypływów 
i odpływów. Przejazd do stolicy prowincji Nowa Szkocja 
-  Halifax. Przejazd do hotelu. Wieczorny spacer. Nocleg.  
DZIEŃ 4 
Zwiedzanie największego miasta regionu Halifax. 
Podziwianie panoramy miasta z górującej nad nim 
cytadeli, w której odtworzono panującą tam atmosferę 
z czasów panowania Brytyjczyków. Przejazd do  uroczej 
nadmorskiej wioski Peggy’s Cove. Następnie przejazd 
południowym wybrzeżem na nocleg.
DZIEŃ 5 
Po śniadaniu przejazd do wioski Sherbrooke dokładnie 
odzwierciedlającej życie osadników przybywających 
na te obszary w XIX wieku. Wkraczamy na tereny 
wyspy Cap-Breton. Rozpoczęcie przejazdu przez jedną  
z najsłynniejszych dróg widokowych w Kanadzie - Cabot 
Trail. Nocleg w małej osadzie Cheticamp zamieszkiwanej 
przez mniejszość akadyjską - potomków francuskich 
osadników. 

DZIEŃ 6 
Po śniadaniu kontynuujemy naszą podróż szlakiem Cabota 
przez tereny Parku Narodowego Cape Breton Highlands. 
Przepiękne widoki na atlantyckie klify i wzburzone fale 
oceanu. Kontakt z prawdziwą, dziką kanadyjską przyrodą. 
Następnie przejazd do Louisbourga, gdzie znajduje się 
największa wybudowana forteca w Ameryce Północnej. 
Przejazd do Sydney. Nocleg. 
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu transfer na przystań promową. Około 
południa wypłynięcie promem przez Cieśninę Cabota 
na przepiękną kanadyjską wyspę Nową Fundlandię. 
Przypłynięcie do Port aux Basques o godz. 18:45. Przejazd 
przez dziewicze tereny wyspy. Nocleg w Corner Brook.
DZIEŃ 8 
Po śniadaniu wyjazd do Parku Narodowego Gros 
Morne, wpisanego na światową listę UNESCO. 
Wycieczka stateczkiem wśród majestatycznych klifów 
po parkowym jeziorze Western Brook Pond. Zachwyt 
nad potęgą przyrody. Przejazd „drogą Wikingów″ do 
archeologicznego Port au Choix i dalej na cypel półwyspu 
aż do St Anthony. Nocleg.
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu wyruszamy w 2,5 godzinny rejs po Atlantyku 
- spróbujemy wypatrzyć delfiny oraz największe ssaki 
żyjące na naszej planecie - wieloryby. Pełni wrażeń 
wracamy na ląd i jedziemy na północ do L’Anse aux 
Meadows - miejsca, do którego przybyli Wikingowie na 
długo przed Kolumbem. Następnie powrót w okolice 
Parku Narodowego Gros Morne. Nocleg.
DZIEŃ 10 
Po śniadaniu przejazd do Parku na trekking pośród 
chłodnych krajobrazów nadatlantyckiej przyrody. 
Następnie przejazd przez miejscowość Gander, gdzie 
mieści się jedno z największych na świecie lotnisk, niegdyś 
ważne miejsce na przerwę w lotach transatlantyckich. 
Kierujemy się w stronę Parku Narodowego Terra Nova. 
Nocleg.
DZIEŃ 11 
Zwiedzamy Park Narodowy Terra Nova z jego przejrzystymi 
jeziorami i gęstymi lasami. Po drodze przerwy na zdjęcia i 
podziwianie pięknej prowincji. Dojazd do głównego miasta 
Nowej Fundlandii - St. John’s. Nocleg.
DZIEŃ 12 
Zwiedzanie miasta St. John’s wraz z punktem 
widokowym Signal Hill oraz wizyta na Cape Spear, 
najbardziej wysuniętym na wschód punkcie kontynentu 

północnoamerykańskiego. Przejazd do Witless Bay. 
Wycieczka statkiem wokół kilku wysepek stanowiących 
rezerwat ptaków. Jest to doskonałe miejsce do obserwacji 
tysięcy ptaków morskich (przede wszystkim ogromna 
populacja maskonurów, mew, nurzyków i nawałników) oraz 
wielorybów, które w spokojnych wodach zatoki wychowują 
swoje potomstwo. Po rejsie przejazd do miejscowości 
Argentia. Po południu wjazd na prom, wypłyniecie o 
godz. 17:00. Zakwaterowanie w dwuosobowych kajutach  
i kilkunastogodzinny rejs promem po Oceanie Atlantyckim 
do North Sydney. Nocleg na promie.
DZIEŃ 13 
Rano, o godz. 9:00 przypłynięcie do North Sydney - 
powrót na Nową Szkocję, przejazd przez jej tereny  
i kolejna (tym razem bardzo krótka) przeprawa promowa 
na najmniejszą z kanadyjskich prowincji - Wyspę Księcia 
Edwarda. Przyjazd do stolicy wyspy Charlottetown - 
kolebki kanadyjskiej państwowości. Po zakwaterowaniu 
spacer uliczkami nadmorskiego miasteczka pełnego 
zabytkowych budowli z epoki wiktoriańskiej. Nocleg.
DZIEŃ 14 
Po śniadaniu czas wolny na spacery, czy zakup pamiątek. 
Po południu przejazd na lotnisko. Wylot do Europy.
DZIEŃ 15 
Przylot do Europy. Przesiadka na samolot do Polski. 
Lądowanie na lotnisku Chopina w Warszawie.  

PROWINCJE ATLANTYCKIE 

KANADA WSCHODNIA 

 
TERMINY:

03.06 – 17.06.2020
21.06 – 05.07.2020*                     

11.08 – 25.08.2020*
02.09 – 16.09.2020

I rata:    

II rata: 

III rata:     

  

CENA:      7 970 PLN + 1 960 USD

800 PLN płatne przy zapisie

7 970 PLN płatne na 35 dni przed wycieczką (minus I rata)

1 960 USD uczestnik zabiera ze sobą

Wycieczka objazdowa średniego stopnia 
trudności. Na niektórych odcinkach spore 
odległości do pokonania.

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu: 180 USD
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 840 USD

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Charlottetown - 
Warszawa

- bilety promowe
- opieka polskojęzycznego pilota - przewodnika na 
całej trasie

- zakwaterowanie w hotelach i motelach 
trzygwiazdkowych (pokoje 2os. z łazienką, jeden 
nocleg w pokojach trzyosobowych); w małych 
miejscowościach baza noclegowa to najczęściej 
kameralne, rodzinnie prowadzone obiekty; jeden 
nocleg na promie (kajuty)

- przejazdy wewnętrzne mikrobusem z klimatyzacją
- opłaty za miejscowych przewodników
- wyżywienie: śniadania na całej trasie
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR, 
NNW 3 000 EUR)

- opłata za elektroniczne potwierdzenie podróży do 
Kanady

*dopłata do wysokiego sezonu 
980 PLN + 220 USD

anada dzika, pachnąca żywicą i… 
piękna!:  Wyspa Księcia Edwarda, 
Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, 
Nowa Fundlandia

K
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TERMINY:

USA-KANADA 
DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do Seattle z 
przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych. 
Przylot w godzinach wieczornych. Transfer do hotelu. 
Nocleg.
DZIEŃ 2  
Po śniadaniu zwiedzanie Seattle - spacer po „Parku 
Pionierów”, wizyta w hotelu Cadillac z czasów gorączki 
złota. Oglądanie filmu i wystawy przedmiotów z 1898 roku. 
Następnie przejazd do zakładów Boeinga, zwiedzanie 
potentata branży lotniczej i kosmicznej w Everett. Powrót 
do Seattle w okolice słynnej Space Needle i Museum 
of Pop Culure, niesamowitej budowli Franka Gearego. 
Nocleg w Olimpii, stolicy stanu Washington.
DZIEŃ 3
Poranna wizyta w Kapitolu stanowym, następnie 
przejazd  do Parku Narodowego Mt Rainiera. Trekking po 
niezwykle urokliwych szlakach parkowych, oglądanie (z 
pewnej odległości) stożkowatego, wulkanicznego szczytu 
Gór Kaskadowych. Przejazd do Olimpii. Nocleg.
DZIEŃ 4
Przejazd na południe do kolejnego wulkanu Gór 
Kaskadowych Mt. St Helens National Volcanic 
Monument, którego spektakularny wybuch miał miejsce 
18 maja 1980 roku i jest najlepiej udokumentowaną 
współcześnie erupcją wulkaniczną. Wizyta w Johnston 
Ridge Observatory. Dla chętnych możliwość mini 
trekkingu po okolicy. Przejazd na nocleg w okolicy 
Portland, największego miasta stanu Oregon.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu zwiedzanie Portland: Pionier Square, przejazd 
wzdłuż rzeki Columbia, oglądnie z punktów widokowych 
przy słynnej rzece kolejnego wulkanu Mt Hood. Następnie 
przejazd do Salem stolicy Oregonu, krótka wizyta w 
Kapitolu stanowym. Nocleg w okolicach Salem.
DZIEŃ 6
Przejazd do jedynego w stanie Oregon Parku Narodowego 
– Crater Lake. Oglądanie jeziora z punktów widokowych. 
Możliwość trekkingu. Przejazd na Nocleg do Bend.

DZIEŃ 7
Przejazd z Bend w Oregonie do stolicy stanu Idaho Boise, 
wizyta w mieście,  następnie przejazd do Crater of The 
Moon National Monument, oglądanie spektakularnych 
stożków wulkanicznych tajemniczych, tuneli lawowych, 
przykuwających uwagę ostańców i kraterów. Nocleg w 
Idaho Falls.
DZIEŃ 8
Przejazd międzystanową drogą nr 15 przez Góry Skaliste 
w Montanie do Bute, osady górniczej – World Museum of 
Mining, oraz stolica stanu Mostana Helena, krótka wizyta 
na Kapitolu Stanowym, dalej przejazd przez Missoula, 
gdzie znajduje się bardzo ciekawy kanion na rzece 
Hellgate, o niezwykle stromych ścianach. Oglądanie 
kanionu z punktu widokowego, sesja zdjęciowa z 
kanionem w tle. Nocleg w  Kalispel, tuż przy parku Glacier.
DZIEŃ 9
Przejazd przez niezwykle malowniczy park, należący do 
Światowych zasobów Przyrody UNESCO - Park Narodowy 
Glacier. Miejsce to wymieniane jest we wszystkich 
przewodnikach świata jako jedno z największych skupisk 
dziwów natury. Po stronie kanadyjskiej odpowiednikiem 
jest równie znany  Park Waterton.  Przejazd do Calgary. 
Nocleg. 
DZIEŃ 10  
Zwiedzanie Calgary -spacer głównym deptakiem miasta, 
dalej wyjazd na zachód z postojem w wiosce olimpijskiej 
z 1988 roku. Przejazd do Banff oraz Banff National 
Park, najstarszego parku w Kanadzie. Wizyta w hotelu 
Fairmont Banff Hot Springs. Przejazd wzdłuż doliny rzeki 
Bow, pomiędzy wysokimi szczytami i spływającymi z nich 
lodowcami. Przejazd przez następny park – Kootenay. 
Nocleg w Radium Hot Springs.
DZIEŃ 11
Wizyta nad przepięknymi jeziorami: Lake Louise i Lake 
Morraine, uroda krajobrazu w tych miejscach jest tak 
ogromna, że co bardziej wrażliwe niewiasty mogą doznać 
wrażenia omdlenia (potrzebne sole trzeźwiące…). Wjazd 
do Parku Narodowego Yoho i spacer do wodospadu 
Takakaw Falls (ok 400m). Przejazd przez Golden i wjazd 
na przełęcz Rogersa w Parku Narodowym Glacier. Dalszy 

przejazd na zachód – wjazd do Parku Narodowego Mt. 
Revelstoke. Podziwianie piękna przyrody prowincji British 
Columbia. Zakwaterowanie. Możliwość skosztowania 
miejscowego przysmaku - świeżo złowionego łososia, 
przyrządzonego  na miejscowy sposób na ruszcie. Nocleg. 
DZIEŃ 12
Przejazd przez region Okanagan, słynny z dobrego wina 
i wielu parków prowincjonalnych. Wjazd do Doliny rzeki 
Fraser, która prowadzi do jednego z najładniejszych 
miast Kanady, ale i całego świata - Vancouver. Przyjazd 
w godzinach późno popołudniowych, zakwaterowanie 
w hotelu, a następnie zwiedzanie miasta: przejazd 
przez centrum, dzielnicę biznesową do Parku Stanleya, 
z którego najlepiej widać panoramę miasta. Powrót na 
starówkę (Gastown). Spacer deptakiem. Nocleg.
DZIEŃ 13
Po śniadaniu przepłynięcie promem na bajeczną wyspę 
Vancouver, dalej przejazd do stolicy prowincji British 
Columbia Victorii jednego z najstarszych miast na 
wybrzeżu zachodniej Kanady z nietknętą zębem czasu, 
oryginalną zabudową. Miasto „tonie″ w zieleni  i nazywane 
jest miastem ogrodów. Zwiedzanie najważniejszych 
atrakcji miasta, a następnie w godzinach wczesno 
wieczornych rejs  promem do Port Angeles w USA. 
Nocleg w Port Angeles.
DZIEŃ 14
Zwiedzanie kolejnego znanego ze swej urody i atrakcji 
Parku Narodowego Olympic, uważanego za przyrodniczy 
klejnot Stanów Zjednoczonych. Wizyta w najciekawszych i 
najważniejszych miejscach parku, w tym także na punkcie 
widokowym, z którego rozpościera się wspaniały widok 
na rozległą panoramę Gór Olympic - ten obraz również 
pozostanie na długo w pamięci i będzie do niego można 
wracać zawsze w chwilach zwątpienia, czy słabości, dla 
pokrzepienia duszy... Przejazd do Seattle. Nocleg.
DZIEŃ 15      Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Wylot do 
Polski z  międzylądowaniem w jednym z europejskich 
portów lotniczych. 
DZIEŃ 16      Przylot do Warszawy w godzinach około 
południowych. Koniec Wielkiej Krajoznawczo – 
Przyrodniczej Uczty.

 
TERMINY:

14.06 – 29.06.2020
01.07 – 16.07.2020*
03.08 – 18.08.2020*

21.08 – 05.09.2020
*dopłata: 980 PLN + 160 USD

CENA ZAWIERA : CENA NIE ZAWIERA:

I rata:    

II rata: 

III rata:     

CENA:    7 680 PLN + 1 780 USD

800 PLN płatne przy zapisie

7 680 PLN płatne na 35 dni przed 
imprezą (minus I rata).

1 780 USD uczestnik zabiera ze sobą

- przeloty na trasie Warszawa - Seattle - Warszawa
- zakwaterowanie w hotelach i motelach 3*** 
(pokoje 2-osobowe z łazienkami i klimatyzacją)
- śniadania 
- przejazdy wewnętrzne mikrobusami z 
klimatyzacją, przeprawy promami
- opiekę pilota - przewodnika polskojęzycznego
- opłaty za miejscowych przewodników
- ubezpieczenie Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- biletów wstępu 180 USD
- pozostałych kosztów 
wyżywienia (ok. 25 USD dziennie) 
- wizy do USA / rejestracja w 
elektronicznym systemie ESTA 
- wycieczki fakultatywne 
wymienione w programie ok. 
60 USD
- dopłaty do pokoju 
jednoosobowego  850 USD

Wycieczka objazdowa o 
średnim stopniu trudności.
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USA
ultowa trasa po największych atrakcjach 
Dzikiego Zachodu: Los Angeles – San Diego – 
Yuma – Grand Canyon – Kanion Antylopy – Bryce 
Kanion – Zion Park – Las Vegas – Dolina Śmierci 

– Sierra Nevada – Yosemite Park – San Francisco i legendarna 
jedynka nad Pacyfikiem, a do tego Hawaje i Nowy Jork w drodze 
powrotnej z Hawajów.

K
DZIEŃ 1
Wcześnie rano zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Los Angeles przez jeden 
z portów lotniczych w Europie. Przylot w godzinach wieczornych czasu lokalnego. 
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
DZIEŃ 2
Zwiedzanie Los Angeles: Hollywood, Beverly Hills, Sunset Bulevard, Promenada Gwiazd, 
Teatr Chiński. Późnym popołudniem przejazd do pięknego San Diego. Zakwaterowanie 
w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 3
Zwiedzanie San Diego: Broadway, dystrykt lamp gazowych, nabrzeże portowe.  Około 
południa przejazd do nadmorskiego miasteczka Coronado. Spacer po plaży. Powrót 
do San Diego i wizyta w słynnym parku Balboa. Wieczorem przechadzka po urokliwej 
starówce miasta. 
DZIEŃ 4
Przejazd z San Diego przez legendarną, „westernową″, porośniętą olbrzymimi 
kaktusami saguaro Arizonę do Flagstaff. Po drodze krótki przystanek w Yumie przy 
więzieniu znanym z filmu „15.10 do Yumy″, w którym odsiadywali wyroki wszelkiej maści 
łotry, hulaki, rewolwerowcy i typy spod ciemnej gwiazdy. Nocleg we Flagstaff.
DZIEŃ 5
Wcześnie rano wyjazd do największego cudu natury w USA - Parku Narodowego 
Grand Canyon. Oglądanie kanionu z najciekawszych punktów widokowych, oraz filmu o 
przyrodzie i historii Wielkiego Kanionu na olbrzymim ekranie typu IMAX. Fakultatywnie 
możliwość innych atrakcji, zamówionych i płatnych na miejscu. Po południu wyjazd 
do Monument Valley położonego na terytorium Indian Navaho. Rajd mikrobusem w 
niesamowitej scenerii znanej z filmów o Dzikim Zachodzie. Przyjazd na nocleg do Page. 
DZIEŃ 6
Przejazd do tamy na rzece Kolorado w kanionie Glen, po czym wycieczka statkiem 

w niezwykłej scenerii po jeziorze Powell - sesja fotograficzna na tle czerwonych 
ostańców skalnych. Następnie wyjazd na zwiedzanie najbardziej fotogenicznego na 
świecie Kanionu Antylop. Długa sesja zdjęciowa i spacer dnem kanionu. Późnym 
popołudniem przejazd na nocleg do Kanab - urokliwego miasteczka Dzikiego Zachodu.
DZIEŃ 7
Przebudzenie w scenerii czerwonych skał otaczających miasteczko, wczesny wyjazd 
do jeszcze jednego, paraliżującego swym pięknem kanionu Bryce. Oglądanie kanionu 
w niemym zachwycie i krótka piesza eksploracja kanionu. Wyjazd do unikalnego Parku 
Zion. Spacer wąwozem rzeki Dziewiczej. Późnym południem przejazd do jaskini hazardu 
i uciech doczesnych - Las Vegas w Nevadzie. Zakwaterowanie. Wieczorno-nocny rajd 
po kasynach gry. Pojedynki z „jednorękimi bandytami″, próbowanie szczęścia w ruletce 
i grach karcianych. Wczesnoranne liczenie ubytków w kasie osobistej...
DZIEŃ 8
Od rana podglądanie Las Vegas za dnia. Około godz. 10:00 wyjazd do osławionej, 
pozbawionej jakiegokolwiek śladu życia Doliny Śmierci i zwiedzanie jej najciekawszych 
zakątków. Przejazd w okolice gór Sierra Nevada - monumentalnych, tajemniczych, 
pokrytych śniegiem, wspaniałych gór Ameryki. Nocleg w Bishop.

LEGENDARNY ZACHÓD + RAJSKIE 
HAWAJE + OPCJA NOWY JORK



I rata:  
II rata:  

III rata:      

 
TERMINY:

800 PLN płatne przy zapisie
8 970 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
2 190 USD uczestnik zabiera ze sobą

20.03 – 08.04.2020
23.04 – 12.05.2020
20.05 – 08.06.2020
11.06 – 30.06.2020
08.07 – 27.07.2020*
06.08 – 25.08.2020*
09.09 – 28.09.2020*
08.10 – 27.10.2020
03.11 – 22.11.2020

*wysoki sezon -
dopłata 1380 PLN w II 
racie, 240 USD w III racie

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA: CENA:      8 970 PLN + 2 190 USD
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DZIEŃ 9
Przejazd do Parku Yosemite - najatrakcyjniejszej części 
gór Sierra Nevada. Zwiedzanie Parku z malowniczymi 
wodospadami i tysiącletnimi sekwojami. Późnym 
popołudniem przejazd na nocleg w okolice Stocton 
niedaleko San Francisco. Wiosną i jesienią- przy 
zamkniętym wjeździe przez Przełęcz Tioga do Yosemite, 
będzie realizowany wariant drugi - przejazd w okolice 
Lake Tahoe i zwiedzanie stolicy Kalifornii - Sacramento.  
DZIEŃ 10
Przyjazd do San Francisco - według znawców jednego 
z najładniejszych miast świata. Zwiedzanie miasta: 
Rosyjskie Wzgórza, Dzielnica Chińska, rybackie nabrzeże, 
most Golden Gate. Wieczorem przejazd przez cieszącą 
się dwuznaczną sławą dzielnicę Castro. Możliwość 
spaceru. Nocleg w słynnej kalifornijskiej dolinie 
krzemowej. 
DZIEŃ 11
Przejazd najbardziej malowniczą drogą w USA tzw. 
„Jedynką″, biegnącą z San Francisco do Los Angeles, 
wzdłuż klifowego wybrzeża Pacyfiku. Po drodze 
podziwianie najpiękniejszych fragmentów urwistego, 
poszarpanego przez ocean wybrzeża, na którym 
wylegują się czasem kolonie leniwych słoni morskich. 
Nocleg w okolicy Santa Maria. 
DZIEŃ 12
Przejazd do Los Angeles. Po drodze krótkie zwiedzanie 
Santa Barbara - wypoczynkowej miejscowości 
prezydenta Reagana. Przyjazd do Los Angeles w 
godzinach południowych. Zwiedzanie świata techniki 
filmowej, rozrywki i wszelkiej ułudy - Universal Studio. 
Wieczór przy kalifornijskim winie. Nocleg w LA. 
DZIEŃ 13
Wcześnie rano przejazd na lotnisko. Wylot na leżące na 
końcu świata Hawaje - rajskie wyspy Pacyfiku. Przylot do 

Honolulu około południa. Transfer do hotelu położonego 
w okolicy osławionej plaży Waikiki. Spacer po okolicy, 
aklimatyzacja. Zapoznawanie się z wygodą plaży poprzez 
krótkie leżenie płaskie w słońcu lub pod palmą, lub też 
ostrożne brodzenie w ciepłych wodach Pacyfiku, stanie 
na jednej nodze etc. 
DZIEŃ 14
Całodzienna wycieczka wokół Oahu - głównej wyspy 
archipelagu hawajskiego - Zatoka Hanaumea, morski 
gejzer Halona Blow Hole, japońska świątynia, kultowe 
plaże surferów. Wizyta na plantacji ananasowej Dole’a. 
DZIEŃ 15 – 16 
Wypoczynek na pięknych tropikalnych plażach 
hawajskich lub możliwość mini trekkingu na Diamond 

Head, korzystanie z licznych fakultatywnych atrakcji 
oferowanych na każdym kroku i o każdej porze, 
zamawianych i płatnych na miejscu.  
DZIEŃ 17
Wypoczynek bierny i czynny, lub też fakultatywnie 
całodniowa wycieczka do Centrum Kultury Polinezyjskiej. 
Oglądanie pokazów tańców, śpiewów i sztuki 
prezentowanych przez zespoły folklorystyczne z całego 
regionu Pacyfiku. Po pokazach obfita aż do przesady 
kolacja na ciepło (możliwość pochłonięcia do 15 000 
kalorii...). Powrót na nocleg z okropnymi wyrzutami 
sumienia i mocnym postanowieniem pomiarkowania w 
jedzeniu i piciu... 
 DZIEŃ 18
Do południa ostatnie, beztroskie baraszkowanie w 
ciepłych wodach Pacyfiku. Około południa wymeldowanie 

z hotelu i wyjazd autobusem komunikacji miejskiej do 
Pearl Harbor, gdzie oglądamy film dokumentalny o 

tragedii z 1941 r. oraz ciekawe muzea. Popołudniem 
wyjazd na lotnisko, wylot w drogę powrotną. 

DZIEŃ 19
Lądowanie tranzytowe na kontynencie 
amerykańskim i przesiadka na samolot do 
Europy. 
DZIEŃ 20

Przylot do jednego z europejskich portów 
lotniczych. Przerwa tranzytowa. Wylot do 

Warszawy. Przylot w godzinach popołudniowych. 
Powrót twardym duktem w domowe pielesze, na 

łono stęsknionych rodzin.

LEGENDARNY ZACHÓD + RAJSKIE 
HAWAJE + OPCJA NOWY JORK

- przeloty na trasie Warszawa - Los 
Angeles - Honolulu - Los Angeles - 
Warszawa

- zakwaterowanie w hotelach
i motelach 3*** (pokoje 2-os. z łazienką
i klimatyzacją)

- śniadania w części kontynentalnej
- opłaty za miejscowych przewodników
- opiekę polskojęzycznego pilota - 
przewodnika 

- przejazdy wewnętrzne mikrobusami
z klimatyzacją

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

- bilety wstępu 350 USD  
- opłaty lotniskowe 60 USD
- pozostałych kosztów wyżywienia
(ok. 8-15 USD za posiłek)

- wizy USA / rejestracja w 
elektronicznym systemie ESTA

- wycieczka fakultatywna wymieniona
 w programie ok. 155 USD

- dopłata do pokoju 
jednoosobowego 1 370 USD
(opcja z Nowym Jorkiem +110 USD)

UWAGA: Istnieje możliwość przedłużenia pobytu 
o 1,5 dnia w Nowym Jorku: zwiedzanie Midtown 
(fakultatywny wjazd na Empire State Building ok. 
44 USD), Grand Central Terminal, 5th Av., 42 Av., Time 
Square, Broadway, Statua Wolności, Ellis Island, Wall 
Street, NY Stock Exchange, Punkt „0″.   
KOSZT OPCJI: II RATA 890 PLN, III RATA 250 USD

Wycieczka objazdowo-
pobytowa o średnim 
stopniu trudności.

Grand Canyon

Los Angeles

San Francisco
 Nowy Jork

!
UWAGA: Istnieje możliwość dopłaty 
do pokoju w hotelu 4 gwiazdkowym 
na Hawajach ok.  370 USD/os. 
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20.03 – 02.04.2020
23.04 – 06.05.2020
20.05 – 02.06.2020
11.06 – 24.06.2020
08.07 – 21.07.2020*
06.08 – 19.08.2020*

09.09 – 22.09.2020*
08.10 – 21.10.2020
03.11 – 16.11.2020

TERMINY:

I rata:
   
II rata:  
    

III rata: 

CENA:      7 660 PLN + 1 560 USD

800 PLN
płatne przy zapisie

7 660 PLN płatne na 35 dni 
przed imprezą (minus I rata)

1 560 USD uczestnik zabiera 
ze sobą

*wysoki sezon- dopłata 
1250 PLN w II racie, 
210 USD w III racie

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Los Angeles - 
Warszawa

- zakwaterowanie w hotelach i motelach 3***
(pokoje 2-os. z łazienką i klimatyzacją)

- śniadania w części kontynentalnej
- przejazdy wewnętrzne mikrobusami z klimatyzacją
- opiekę polskojęzycznego  pilota - przewodnika
- opłaty za miejscowych przewodników
- ubezpieczenie Europa (KL 30000 EUR i NNW 3000 EUR)

- opłaty za bilety wstępu i opłaty lotniskowe 330 USD
- pozostałych kosztów wyżywienia
(ok. 8-15 USD za posiłek)

- wizy USA / rejestracja w elektronicznym systemie 
ESTA

- dopłaty do pokoju jednoosobowego 950 USD 
(opcja Nowy Jork 110 USD)

DZIEŃ 1
Wcześnie rano zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do 
Los Angeles przez jeden z portów lotniczych w Europie. 
Przylot w godzinach wieczornych czasu lokalnego. 
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
DZIEŃ 2 
Zwiedzanie Los Angeles: Hollywood, Beverly Hills, 
Sunset Bulevard, Promenada Gwiazd, Teatr Chiński. 
Późnym popołudniem przejazd do pięknego San Diego. 
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 3 
Zwiedzanie San Diego: Broadway, dystrykt lamp 
gazowych, nabrzeże portowe. Około południa przejazd 
do nadmorskiego miasteczka Coronado. Spacer po plaży. 
Powrót do San Diego i wizyta w słynnym parku Balboa. 
Wieczorna przechadzka po kolonialnej starówce San 
Diego. Nocleg. 
DZIEŃ 4 
Przejazd z San Diego przez legendarną, „westernową″, 
porośniętą olbrzymimi kaktusami saguaro Arizonę do 
Flagstaff. Po drodze krótki przystanek w Yumie przy 
więzieniu znanym z filmu „15.10 do Yumy″, w którym 
odsiadywali wyroki wszelkiej maści łotry, hulaki, 
rewolwerowcy i typy spod ciemnej gwiazdy. Nocleg we 
Flagstaff. 
DZIEŃ 5 
Wcześnie rano wyjazd do największego cudu natury 
w USA - Parku Narodowego Grand Canyon. Oglądanie 
kanionu z najciekawszych punktów widokowych, oraz 
filmu o przyrodzie i historii Wielkiego Kanionu na 
olbrzymim ekranie typu IMAX. Fakultatywnie możliwość 
innych atrakcji, zamówionych i płatnych na miejscu. 
Po południu wyjazd do Monument Valley położonego 
na terytorium Indian Navaho. Rajd mikrobusem 
w niesamowitej scenerii znanej z filmów o Dzikim 
Zachodzie. Przyjazd na nocleg do Page. 
DZIEŃ 6 
Przejazd do tamy na rzece Kolorado w kanionie Glen, 
po czym wycieczka statkiem w niezwykłej scenerii po 
jeziorze Powell - sesja fotograficzna na tle czerwonych 

ostańców skalnych. Następnie wyjazd na zwiedzanie 
najbardziej fotogenicznego na świecie Kanionu Antylop. 
Długa sesja zdjęciowa i spacer dnem kanionu. Późnym 
popołudniem przejazd na nocleg do Kanab - urokliwego 
miasteczka Dzikiego Zachodu.
DZIEŃ 7 
Przebudzenie w scenerii czerwonych skał otaczających 
miasteczko, wczesny wyjazd do jeszcze jednego, 
paraliżującego swym pięknem kanionu Bryce. Oglądanie 
kanionu w niemym zachwycie i krótka piesza eksploracja 
kanionu. Wyjazd do unikalnego Parku Zion. Spacer 
wąwozem rzeki Dziewiczej. Późnym południem przejazd 
do jaskini hazardu i uciech doczesnych - Las Vegas w 
Nevadzie. Zakwaterowanie. Wieczorno-nocny rajd po 
kasynach gry. Pojedynki z „jednorękimi bandytami″, 
próbowanie szczęścia w ruletce i grach karcianych. 
Wczesnoranne liczenie ubytków w kasie osobistej...
DZIEŃ 8 
Od rana podglądanie Las Vegas za dnia. Około godz. 10:00 
wyjazd do osławionej, pozbawionej jakiegokolwiek śladu 
życia Doliny Śmierci i zwiedzanie jej najciekawszych 
zakątków. Przejazd w okolice gór Sierra Nevada - 
monumentalnych, tajemniczych, pokrytych śniegiem, 
wspaniałych gór Ameryki. Nocleg w Bishop.
DZIEŃ 9 
Przejazd do Parku Yosemite - najatrakcyjniejszej części 
gór Sierra Nevada. Zwiedzanie Parku z malowniczymi 
wodospadami i tysiącletnimi sekwojami. Późnym 
popołudniem przejazd na nocleg w okolice Stocton 
niedaleko San Francisco. Wiosną i jesienią - przy 
zamkniętym wjeździe przez Przełęcz Tioga do Yosemite, 
będzie realizowany wariant drugi - przejazd w okolice 
Lake Tahoe i zwiedzanie stolicy Kalifornii - Sacramento.
DZIEŃ 10 
Przyjazd do San Francisco - według znawców jednego 
z najładniejszych miast świata. Zwiedzanie miasta: 
Rosyjskie Wzgórza, Dzielnica Chińska, rybackie nabrzeże, 
most Golden Gate. Wieczorem przejazd przez cieszącą się 
dwuznaczną sławą dzielnicę Castro. Możliwość spaceru. 
Nocleg w słynnej kalifornijskiej dolinie krzemowej.

DZIEŃ 11 
Przejazd najbardziej malowniczą drogą w USA tzw. 
„Jedynką″, biegnącą z San Francisco do Los Angeles, 
wzdłuż klifowego wybrzeża Pacyfiku. Po drodze 
podziwianie najpiękniejszych fragmentów urwistego, 
poszarpanego przez ocean wybrzeża, na którym 
wylegują się czasem kolonie leniwych słoni morskich. 
Nocleg w okolicy Santa Maria.
DZIEŃ 12
Przejazd do Los Angeles. Po drodze krótkie zwiedzanie 
Santa Barbara - wypoczynkowej miejscowości prezydenta 
Reagana. Przyjazd do Los Angeles w godzinach 
południowych. Zwiedzanie świata techniki filmowej, 
rozrywki i wszelkiej ułudy - Universal Studio. Wieczór 
pożegnalny przy kalifornijskim winie. Nocleg w LA.
DZIEŃ 13 
Wcześnie rano przejazd na lotnisko. Wylot do Europy.
DZIEŃ 14 
Przylot do jednego z europejskich portów lotniczych. 
Przerwa tranzytowa. Wylot do Warszawy. Przylot w 
godzinach popołudniowych.

USA

UWAGA: Istnieje możliwość przedłużenia pobytu 
o 1,5 dnia w Nowym Jorku: zwiedzanie Midtown 
(fakultatywny wjazd na Empire State Building ok. 
44 USD), Grand Central Terminal, 5th Av., 42 Av., Time 
Square, Broadway, Statua Wolności, Ellis Island, Wall 
Street, NY Stock Exchange, Punkt „0”.
KOSZT OPCJI: II RATA 890 PLN, III RATA 250 USD

Wycieczka 
objazdowa 
o średnim stopniu 
trudności.

!

LEGENDARNY ZACHÓD 
+ OPCJA NOWY JORK



  TERMINY:

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
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CENA:     
7 590 PLN +  1 540 USD  
I rata:   

II rata: 

III rata:     

800 PLN płatne 
przy zapisie

7 590 PLN płatne 
na 35 dni przed 
imprezą (minus 
I rata)

1540 USD uczestnik
zabiera ze sobą

DZIEŃ 4   
Późne śniadanie.  Wyjazd do Memphis. Po drodze 
podglądanie rolniczego krajobrazu stanu. Po przyjeździe 
do Memphis   zakwaterowanie w hotelu,  wyjście na 
wieczorny podbój Memphis - dostojny spacer po 
znanym deptaku Beale Street, gdzie na każdym rogu, 
na każdych schodach ktoś gra lub śpiewa bluesa.  
Wizytowanie bluesowych klubów. To tu, w Memphis 
narodził się blues, to tu bluesmani czują go najlepiej na 
świecie, to tu ta muzyczna energia przenika, czy ktoś 
chce, czy nie chce, do nawet najbardziej zatwardziałych 
serc i wzrusza każdego komu muzyka jest bliska... Niech 
żyje blues! I tak do późnej nocy…po czym mimo wszystko 
nocleg, sen długi bo do późnych godzin rannych… 
DZIEŃ 5   
Nie nazbyt ranne śniadanie po czym wyjście na 
zwiedzanie Memphis. W programie między innymi 
wizyta w wytwórni płytowej „Sun″, która wydawała 
pierwsze płyty Elvisa Presley’a. Następnie legendarny 
Graceland - rezydencja boskiego Elvisa Presley’a, sesja 
fotograficzna na tle rezydencji i z Preslayem w tle. 
Możliwość lunchu w tym miejscu. Po południu przejazd 
do Nashville. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 6   
Po śniadaniu wyjazd do słynnej wytwórni whiskey 
Jack Daniels do Lynchburga. Zapoznanie się ze 
skomplikowanym i unikalnym procesem destylacji. 
Możliwość zakupu unikalnego i szlachetnego trunku, 
(możliwość też pokrzepienia się nim w umiarkowanej 
ilości, bo moc ma niezwykłą…) Powrót do Nashville. 
Po drodze wizyta w Stones River National Baterfield, w 
miejscu jednej z najbardziej krwawych bitew Wojny 
Secesyjnej. Powiew historii, obszerny referat o nieznanych 
niuansach tej wojny. Powrót do hotelu, odpoczynek. 
Wieczorem czas dla siebie, czas dla każdego – wizyta w 
klubach muzycznych na Brodway w Nashville. Nocleg.

DZIEŃ 7   
Ostatni dzień w Nashville wyjazd na zwiedzanie 
największej atrakcji tego miasta - Country 
Music Hall Of Fame, oraz Słynnego Studia B, 
gdzie nagrywali Elvis Presley, Roy Orbison 

czy Dolly Parton. Późnym popołudniem powrót do 
hotelu. Odpoczynek po zwiedzaniu. Wieczorem jeszcze 
jedna muzyczna przygoda w mieście Nashville. Udział 
w koncercie - w klubie Honky Tong. (co to za muzyka? 
Najlepiej przekonać się samemu… - już po 15 minutach 
wszystkie komórki ciała pulsują w rytmie muzyki w klubie 
Honky Tong!)
DZIEŃ 8   
Śniadanie i wyjazd do kolejnego, historycznego i 
muzycznego - Saint Louis. Po drodze podglądanie stanu 
Kentucky słynącego nie tylko z produkcji słynnej Burbon 
Whiskey, ale także z hodowli koni wyścigowych i słynnych 
gonitw Kentucky Derby. Późnym popołudniem przyjazd do 
hotelu. Po zakwaterowaniu oglądanie panoramy miasta i 
spacer po  Delmar Blvd, gdzie oglądamy  pomnik Chucka 
Berrego - gwiazdy muzyki rockandrollowej - i innych 
znanych ludzi związanych z  myzyką i Saint Louis. Nocleg.
DZIEŃ 9   
Po pożywnym śniadaniu zwiedzanie Jefferson National 
Expantion Memorial, miejsca dokumentującego podbój 
Dzikiego Zachodu. Po południu przejazd na lotnisko, wylot 
do Miami na Florydzie. Przylot w godzinach wieczornych. 
Przejazd do hotelu położonego niedaleko plaży, wieczorny 
spacer po plaży, nocleg. Dla chętnych możliwość także 
kąpieli…
DZIEŃ 10 - 11  
Wypoczynek po jakże intensywnej trasie muzycznej lub 
zajęcia fakultatywne rezerwowane i opłacone na miejscu. 
DZIEŃ 12  
Odpoczynek na miękkim piasku plaży lub fakultatywny 
wyjazd do Centrum Lotów Kosmicznych na przylądku 
Canaveral. Powrót na nocleg do hotelu w Miami Beach. 
DZIEŃ 13                   Po śniadaniu ostatnie zajęcia plażowe, 
kąpiele wodne i słoneczne, lub też odpoczynek bierny - 
godne zaleganie w cieniu palmy kokosowej z obserwacją 
modrych wód Morza Karaibskiego. Około południa wyjazd 
na lotnisko, wylot do Europy. 
DZIEŃ 14                        Przylot do Europy, przerwa tranzytowa. 
Wylot do Warszawy. Lądowanie na lotnisku Okęcie w 
godzinach popołudniowych.

DZIEŃ 1  Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Nowego 
Orleanu przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
Przylot w godzinach wieczornych, transfer do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 2    
Wycieczka łodzią na rozległe bagna - Swamp. Podglądanie 
bagiennej flory i fauny (aligatory, ptactwo wodne i 
endemiczna roślinność wodna). Powrót do miasta, czas 
na lunch w jednej z rozlicznych kajuńskich restauracji 
(specjalnością tych restauracji jest nigdzie indziej nie 
serwowana potrawa „jambolayi″). Powrót do hotelu, 
odpoczynek po trudach dnia i trudach podróży. Wieczorem 
spacer po mieście, obserwacja wieczornego życia Burbon 
Street, przegląd grajków, mimów, sztukmistrzów i na koniec 
pierwsza wizyta w muzycznym klubie Honney Swamp Island, 
słynącego z kajunskiej muzyki… Nocleg.
DZIEŃ 3   
Po śniadaniu Zwiedzanie French Quarter, po czym rejs 
parowcem z XIX wieku po rzece Mississippi, dla chętnych 
czas na lunch w jednej ze słynnych restauracji. Późnym 
popołudniem powrót do hotelu. Odpoczynek… czas na 
kolację i rajd po klubach muzycznych i restauracjach - tak 
zwany clubbing… Spotkanie z muzyką na żywo w klubach, 
gdzie nawet najbardziej mdłe na koniec dnia ciała, nagle 
czują nową wibrację i nagle jakby we śnie lub malignie 
nogi same prowadzą do tańca… W miarę późny powrót do 
hotelu. Nocleg. 

UWAGA! W terminie karnawału w Nowym Orleanie tzw. 
Mardi Gras realizacja programu w Nowym Orleanie będzie 
przebiegała w trochę odmienny sposób z przeniesieniem 
punktu ciężkości na obserwowanie i dopingowanie 
bajecznie kolorowych pochodów, orkiestr. W pobliskich 
uliczkach możliwość wmieszania się w świętujący tłum, 
robienia wspólnych zdjęć i wspólnych podrygiwań… 
W karnawałowy czas klubowe orkiestry idą także w 
pochodach, nie ma muzyki w klubach na Bourbon Street.  
Późny powrót na nocleg po karnawałowych szaleństwach. 

USA MUZYCZNE KLIMATY NOWEGO
ORLEANU I OKOLIC + FLORYDA

23.02 – 07.03.2020 *
24.04 – 07.05.2020 **
14.06 – 27.06.2020

19.07 – 01.08.2020 **
21.10 – 03.11.2020
25.11 – 08.12.2020

owy Orlean – kultowe miasto Stanów 
Zjednoczonych znane z niezwykłych 
muzycznych klimatów. Tu - jak 
napisał jeden z amerykańskich 

poetów - nawet szum wiatru w konarach 
nabrzeżnych palm kokosowych - jest muzyką… 
To magiczne miejsce, gdzie po zmroku rozlega 
się kakofonia dźwięków, od których wręcz 
faluje powietrze… Ulotna jazzowa muza unosi 
się nad miastem spowijając je muzycznym 
muślinem… To tu strapione dusze melomanów, 
ale i zwykłych turystów, dokarmione muzycznym 
pokarmem ożywają gwałtownie, trzepocząc 
się radośnie w klatce mdłego ciała…, które też 
pokrzepić się może wytworami wykwintnej 
francuskiej kuchni, królującej na tym obszarze.

- przeloty na trasie Warszawa - 
Nowy Orlean, Saint Louis - Miami 

- Warszawa
- zakwaterowanie w hotelach 
i motelach trzygwiazdkowych 
(pokoje 2-osobowe z łazienkami)

- przejazdy wewnętrzne 
mikrobusami 

- śniadania na całej trasie
- opiekę pilota - przewodnika 
polskojęzycznego

- opłaty za miejscowych 
przewodników

- ubezpieczenie Europa 
(KL 30000 EUR
i NW 3000 EUR)

- biletów wstępu: 250 USD
- opłat lotniskowych: 40 USD
- pozostałych kosztów wyżywienia (ok. 25 USD dziennie)
- wizy do USA / rejestracja w elektronicznym systemie ESTA
- wycieczka fakultatywna wymieniona w programie ok. 135 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego: 860 USD

  *termin „Mardi Gras” : dopłata  970 PLN + 290 USD
 **wysoki sezon: dopłata 560 PLN + 140 USD

*** termin sylwestrowy: dopłata 970 PLN + 250 USD
W terminie na Mari Gras i Noworocznym z powodu 
możliwości wystąpienia niesprzyjających warunków 
pogodowych będzie realizowany program bez Saint 
Louis, ale z dodatkowym dniem na Florydzie.

27.12.2020 – 09.01.2021***

Wycieczka 
objazdowo-
pobytowa 
o małym 
stopniu 
trudności. 
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19.07 – 28.07.2020
12.08 – 21.08.2020
04.09 – 13.09.2020

TERMINY: CENA: 
6 780 PLN + 1 250 USD

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:
- przeloty na trasie Warszawa – Boston – Warszawa
- zakwaterowanie: Boston – hotel 3*, w chatach górskich ze 
wspólnymi łazienkami

- wyżywienie: śniadania na całej trasie, od 3 do 9 dnia śniadania 
i obiadokolacje

- transfery lotnisko – hotel – lotnisko
- transport bus, amfibia, canoe
- opieka polskiego przewodnika na całości trasy
- instruktor miejscowy do nauki podstaw asekuracji
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu: 220 USD
- wiza do USA/ rejestracja w 
elektronicznym systemie ESTA

- zwyczajowe napiwki 40 USD

I rata:
   
II rata:  
   

III rata: 

800 PLN
płatne przy zapisie

6 780 PLN płatne na 35 
dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)

1 250 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Bostonu  
z międzylądowaniem w jednym z europejskich portów 
lotniczych. Transfer do hotelu i zakwaterowanie. 
Następnie zwiedzanie najważniejszych zabytków  
w Bostonie drogą lądowo-wodną, z „kaczki″ - amfibii. 
Pierwszy na świecie Kościół Scjentologów, Park Boston 
Common, Rezydencję JFK, State House, TD Garden, 
Muzeum Nauki, MIT i wiele innych znaczących punktów 
na mapie miasta. Zwiedzanie zakończone na placu 
Copley, gdzie znajduje się meta kultowego Maratonu w 
Bostonie. Podziwianie panoramy miasta z wieżowca The 
Pru. Powrót do hotelu. Nocleg. 
DZIEŃ 2
Po śniadaniu rozpoczęcie aktywności od nauki podstaw 
wspinaczki i asekuracji na ściance wspinaczkowej. 
Następnie przejazd do Rezerwatu Middlesex Fells 
na krótki trekking ze spektakularnymi widokami na 
aglomerację Bostonu. Zwiedzanie Stone Zoo z fauną 
i florą charakterystyczną dla Ameryki Północnej  
i Południowej. Nocleg w Bostonie. 
DZIEŃ 3
Po śniadaniu transfer w Appalachy. Rozpoczęcie trekkingu 
od zdobycia jednego ze szczytów w paśmie Prezydentów, 
górę Jacksona, skąd rozciąga się wspaniały widok na 
Appalachy. Podróż Szlakiem Appalachów do górskiej 
chaty Mizpah na odpoczynek przed dalszą wędrówką.  
Z chaty trekking szlakiem Suchej Rzeki, gdzie jeśli pozwoli 
pogoda, będzie można zażyć ożywczej kąpieli w zlewisku 
pod wodospadem Suchej Rzeki. Dalej podróż wzdłuż 
koryta Suchej Rzeki do miejsca noclegu w chacie Jeziora 
w Chmurach. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 4
Śniadanie. Trekking Wielbłądzim Szlakiem na górę Boota 
i zejście głazowiskiem wprost na Szlak Appalachów. 
Odpoczynek przy wodospadzie Glen Ellis. Wędrówka 
przez Grań Żbików prosto w pierwotny Rezerwat Dzikiej 
Wody, gdzie można poczuć atmosferę pierwszych 
osadników, którzy eksplorowali te tereny w poszukiwaniu 
złota. Wymagający i dziki szlak prowadzi do chaty  
w Dolinie Cartera położonej nad malowniczymi stawami 
otoczonymi alpejską roślinnością. Kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 5
Śniadanie i powrót na Szlak Appalachów. Wspinaczka 
na Wysoką Górę, skąd rozciąga się wspaniały widok na 
Grań Prezydentów i najwyższą w paśmie Gór Białych Górę 
Waszyngtona, na której w warunkach zimowych panują 
ekstremalne temperatury. Eksploracja dzikiej przyrody 
i surowego, pierwotnego charakteru Appalachów 
kamienistymi szlakami wprost na Górę Madisona. Z góry 
Madisona trekking do chaty Madisona. Posiłek. Nocleg. 
DZIEŃ 6
Śniadanie. Trekking najpiękniejszą granią w całych 
Appalachach – Granią Prezydentów. Podróż przez 
Górę Adamsa i Jeffersona na najważniejszy punkt 
w Appalachach - Górę Waszyngtona. Góra ta słynie 
nie tylko ze swojego majestatycznego kształtu, 
ale także z nieprzewidywalnej pogody, szczególnie  
w warunkach zimowych. Krótki odpoczynek na szczycie, 
sesja fotograficzna i dalsza podróż do chaty Jeziora  
w Chmurach. Posiłek i nocleg. 
DZIEŃ 7
Po śniadaniu powrót na szlak w stronę kolejnych szczytów 

na Grani Prezydentów, skąd rozciąga się przepiękna 
panorama na otaczające podróżników góry. Po zdobyciu 
Góry Monroe, Franklin, Eisenhower i Pierce odpoczynek 
w chacie Mizpah, z której trekking prowadzi w kierunku 
Centrum Górskiego w Dolinie Crawforda, leżącego  
w otoczeniu Jezior Ammonoosuc i Saco. Posiłek i nocleg 
w Centrum Górskim. 
DZIEŃ 8
Po śniadaniu odkrycie Appalachów od zupełnie nowej 
strony. Doskonale rozwinięta sieć rzek i jezior pozwoli 
na podróż w głąb dzikich Appalachów drogą wodną- 
środkiem transportu będą canoe, które towarzyszyły 
pierwszym osadnikom do eksploracji nieznanych, 
bezkresnych terenów Ameryki Północnej.  Przygoda 
na rzece Saco – podziwianie wspaniałej przyrody, 
możliwość zażycia kąpieli na jednej z licznych plaż wzdłuż 
rzeki. Wieczorem wypoczynek, a także podsumowanie 
trekkingu w Appalachach. Posiłek i nocleg w Centrum 
Górskim.
DZIEŃ 9
Śniadanie i transfer do Bostonu. Lunch w kultowej 
amerykańskiej restauracji Tilt’n Diner. Odkrywanie 
uroków Bostonu. Zwiedzanie najstarszego stadionu 
baseball’owego i Fenway Garden. Spacer alejami miasta, 
odwiedzenie dwóch najbardziej charakterystycznych 
i historycznych miejsc w Bostonie – Public Garden  
i Boston Common. Podróż zakończona spacerem wzdłuż  
kultowej i zabytkowej ulicy Newbury. Nocleg. 
DZIEŃ 10
Śniadanie, transfer na lotnisko i przelot do Warszawy.

TREKKING W 
APPALACHACH 

Trasa dla amatorów wędrówek 
górskich z doświadczeniem

USA
EKSPLORACJA DZIEWICZYCH OBSZARÓW PRZYRODY 
W OKOLICY BOSTONU
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18.04 – 28.04/02.05.2020
24.05 – 03.06/07.06.2020
21.06 – 01.07/05.07.2020
19.07 – 29.07/02.08.2020*
16.08 – 26.08/30.08.2020*
20.09 – 30.09/04.10.2020

*wysoki sezon - dopłata 
690 PLN w II racie, 
180 USD w III racie

TERMINY: CENA:  
5 885 PLN +  1 390 USD

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:
- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Nowy Jork - Warszawa
- opieka pilota - przewodnika
- zakwaterowanie w hotelach i motelach 3*** 
(pokoje 2-os. z łazienkami i klimatyzacją)

- przejazdy wewnętrzne mikrobusem z klimatyzacją
- opłaty za miejscowych przewodników
- wyżywienie: śniadania na całej trasie
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i 
NNW 3 000 EUR)

- opłaty za bilety wstępu: 190 USD
- pozostałe koszty wyżywienia (aranżuje 
pilot): ok. 10-20 USD za posiłek

- dopłata do pokoju jednoosobowego: 
520 USD (opcja Floryda +220 USD)

- wiza do USA / rejestracja w 
elektronicznym systemie ESTA

- napiwki: 15 USD
- wycieczki fakultatywne: ok. 180 USD

I rata:
   
II rata:  
   

III rata: 

800 PLN
płatne przy zapisie

5 885 PLN płatne na 
35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)

1 390 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

owy Jork - Boston 
- Wodospad Niagara – 
Waszyngton - Filadelfia 
- Atlantic City – MiamiN

DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do 
Nowego Jorku. Przylot w godzinach popołudniowych. 
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i odpoczynek po 
podróży. Nocleg.
DZIEŃ 2 - 4 
Zwiedzanie największego miasta Ameryki: Statua 
Wolności, Ellis Island- muzeum emigracji, spacer po 
dolnej części Manhattanu: Battery Park, Wall Street, Giełda 
Papierów Wartościowych, Punkt „0″, Kaplica Św. Pawła. 
Przechadzka po słynnym Moście Brooklińskim, a także 
po najciekawszych zakątkach najsłynniejszego parku 
Ameryki - Central Park. Wizyta w Chinatown. Przejazd w 
okolice Fifth Avenue i 42th Street: Grand Central Station, 
Public Library, Katedra Św. Patryka, Centrum Rockefellera, 
Empire State Building - wejście fakultatywne (około 37 
USD). Wizyta w polskiej dzielnicy Greenpoint. Zwiedzanie 
siedziby ONZ oraz Amerykańskiego Muzeum Historii 
Naturalnej. Wieczorne wyjście na pięknie oświetlony 
Times Square, serce NY. Noclegi: drugiego i trzeciego 
dnia - w Nowym Jorku; czwartego dnia - po południu 
przejazd w kierunku Bostonu, nocleg na trasie.
DZIEŃ 5 
Po śniadaniu kontynuacja przejazdu do Bostonu  
i odwiedziny starego miasta ze Szlakiem Wolności: State 
House, Park Street Church, Old South Meeting House 
- tu zrodził się pomysł przeprowadzenia „bostońskiej 
herbatki″, Old State House - miejsce odczytania 
Deklaracji Niepodległości. Krótka przeprawa promem 
do Charlestown Navy Yard, gdzie przycumowany jest 
najstarszy pływający okręt wojenny USS Constitution 
oraz USS Cassin Young – bohaterski niszczyciel z czasów 

II wojny światowej. Wizyta w pobliskim Cambridge 
na najlepszym uniwersytecie świata Uniwersytecie 
Harwardzkim. Wyjazd z Bostonu w kierunku Buffalo. 
Nocleg na trasie.
DZIEŃ 6 
Dalszy przejazd w kierunku Wielkich jezior 
amerykańskich. Podziwianie Wodospadu Niagara 
od strony amerykańskiej, z platformy widokowej, a 
następnie rejs słynnym statkiem „Maid of the mist″ w 
samą otchłań wodospadu! Nocleg w Buffalo.
DZIEŃ 7 
Całodzienny przejazd przez stany Nowy York, Pensylwania, 
Maryland i Virginia do siedziby Wielkiego Brata - 
Waszyngtonu. Po drodze postój w Lasach Narodowych 
Allegheny. Możliwość pikniku i spaceru nad urokliwym 
zalewem Allegheny.  Nocleg w Arlington.
DZIEŃ 8 
Przejazd koło centrum dowodzenia Wielkiego Brata – 
Pentagonu! Wizyta na Central Union oraz cmentarzu 
Arlington, następnie zwiedzanie Kongresu, Biblioteki 
Kongresu oraz spacer pod Obelisk Waszyngtona i Biały 
Dom. Wieczorem przejazd do Lancaster. Nocleg.
DZIEŃ 9 
Wizyta u niezwykłej społeczności amerykańskich 
Amiszów! Podglądanie życia codziennego Amiszów 
hołdujących zasadom zrównoważonego rozwoju. Do 
dnia dzisiejszego noszą oni tradycyjne stroje, uprawiają 
ziemię przy użyciu starodawnych narzędzi i produkują 
najzdrowszą żywność w Stanach Zjednoczonych. 
Możliwość dokonania zakupów w miejscowym sklepiku, 
a także możliwość przejazdu bryczką-  podstawowym 
środkiem transportu Amiszów. Następnie zwiedzanie 
Filadelfii - kolebki Stanów Zjednoczonych: Independence 
Hall, w którym podpisano Deklarację Niepodległości i 
Konstytucję USA, Dzwon Wolności oraz dom T. Kościuszki. 
Spacer schodami, po których biegał „największy mistrz 
amerykańskiego boksu″ - Rocky Balboa! (tuż obok jego 
pomnika Sylwester Stallone w filmie Rocky). Po południu 
przejazd do Atlantic City. Wizyta w jednym z kasyn, 

próba sił z „jednorękimi bandytami″, w grach karcianych 
i ruletce. Nocleg.
Dzień 10 
Po śniadaniu wyjazd z Atlantic City do Nowego Jorku, 
po drodze podglądanie zurbanizowanej okolicy siedmio, 
ośmio pasmowych autostrad, śmiałych estakad i 
bezkolizyjnych skrzyżowań próba przyrównania rozwiązań 
amerykańskich do naszych, rodzimych… Przyjazd na 
lotnisko, wylot do Europy w godzinach popołudniowych. 
DZIEŃ 11 
Przylot do jednego z europejskich portów tranzytowych. 
Przerwa tranzytowa. Wylot do Warszawy. Przylot w 
godzinach okołopołudniowych.

DZIEŃ 10 
Po śniadaniu przejazd do Nowego Jorku, po drodze 
podglądanie zurbanizowanej okolicy siedmio, ośmio 
pasmowych autostrad, śmiałych estakad i bezkolizyjnych 
skrzyżowań - próba przyrównania rozwiązań 
amerykańskich do naszych, rodzimych… Przyjazd na 
lotnisko, wylot do Miami. Przylot w godzinach wieczornych, 
transfer do hotelu. Zakwaterowanie, możliwość spaceru 
po okolicy. Nocleg.
DZIEŃ 11 
Czas przeznaczony na relaks, opalanie, kąpiele wodne lub 
fakultatywnie wyjazd na pół dnia do Parku Narodowego 
Everglades na spotkanie z symbolem Florydy - 
aligatorem oraz przejazd „airboatem″ ślizgającym się 
przez mokradła. Powrót na nocleg do Miami. 
DZIEŃ 12  
Odpoczynek na miękkim piasku plaży lub fakultatywny 
wyjazd do Centrum Lotów Kosmicznych  na przylądku 
Canaveral i Meritt Island, albo też druga - zamienna 
możliwość fakultetu - wyjazd do Orlando, wizyta w 
magicznym świecie Walta Disneya – Disney Worldzie lub 
w Studiu Universal. Spotkanie z legendarnymi bohaterami 
kreskówek. Powrót na nocleg do hotelu w Miami. 
DZIEŃ 13  
Odpoczynku ciąg dalszy lub możliwość skorzystania z 
licznie oferowanych imprez fakultatywnych. Rezerwacja 
i płatność na miejscu. Powrót na nocleg w Miami.
DZIEŃ 14  
Do południa czas na okazyjne zakupy w centrum 
handlowym lub też korzystanie z uciech plażowo-
morskich, samodzielne spacery, bieganie etc.. Po 
południu przejazd na lotnisko. Wylot do Europy.
DZIEŃ 15                             
Przylot do jednego z europejskich portów lotniczych. 
Przerwa tranzytowa. Wylot do Warszawy. Przylot w 
godzinach popołudniowych.

USA 
WSCHODNIE 
WYBRZEZE 

OPCJA FLORYDA
DOPŁATA 1190 PLN + 550 USD

Wycieczka objazdowa średniego stopnia 
trudności (opcja wypoczynkowa)

 + OPCJA 
FLORYDA

UWAGA: Przy liczbie chętnych mniejszej niż 5 osób, 
opcja „Floryda” realizowana będzie bez udzialu pilota!
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DZIEŃ 1
Wcześnie rano wylot z Warszawy do Denver przez jeden z portów lotniczych w Europie. 
Przylot po południu czasu lokalnego. Transfer do hotelu. Nocleg w Denver położonym 
u podnóża Gór Skalistych.
DZIEŃ 2 
Rano zwiedzanie centrum Denver - stolicy stanu Colorado. Następnie przejazd do 
Parku Narodowego Gór Skalistych, parku przyciągającego taką samą liczbę turystów 
jak Park Yellowstone. Przejazd drogą Trail Ridge Road, podobno najwyżej położoną 
drogą w USA. Nocleg w  Fort Collins.

USA
ycieczka po najładniejszym pod 
kątem przyrodniczym regionie Stanów 
Zjednoczonych. Trasa przebiega z Denver 
- Scotts Bluff - Fort Robinson - Rapid City 

- Mount Rushmore - Crazy Horse - Wind Cave - Badlands - 
Deadwood - Devil’s Tower - Cody – następnie wizyta w słynnym 
Yellowstone – po czym także zwiedzanie Grand Teton - Jackson 
- Idaho Falls - Salt Lake City - Arches - Mesa Verde - Park 
Narodowy Czarnego Kanionu – Denver i kończy się zwiedzaniem 
Chicago. To prawdziwy raj dla oczu i ukojenie dla strapionych 
dusz. Wspaniała przyroda czyni cuda. Na koniec pozostaje tylko 
mały wyrzut sumienia, że przyjechało sie w ten region tak późno…

W
DZIEŃ 3
Krótka wizyta w Cheyenne, stolicy stanu Wyoming. Przejazd do Scott Bluff - pomniku 
przyrody będącym niegdyś ważnym drogowskazem na szlaku zdobywców „Dzikiego 
Zachodu″ oraz w Forcie Robinson – miejscu tragicznej śmierci wielkiego wodza 
Siuksów „Szalonego Konia″ (Crazy Horse ). Nocleg w Hot Springs.
DZIEŃ 4
Rano wyjazd w fascynujące góry Black Hills, które były świętą ziemią miejscowych 
plemion Siuksów oraz miejscem licznych wojen z Indianami i ostatniej w historii 
Zachodu wielkiej gorączki złota. Podglądanie niedźwiedzi i innych amerykańskich 
zwierząt w Bear Country. Podziwianie góry Rushmore ze słynnymi głowami czterech 
prezydentów oraz jeszcze większego, niedokończonego pomnika wodza Siuksów 
„Szalonego Konia″, wykonywanego przez kilkadziesiąt lat przez polskiego rzeźbiarza 
Korczaka Ziółkowskiego - obecnie kończonego przez jego rodzinę. Zwiedzanie 
założonego przez Korczaka fascynującego muzeum Indian. Wizyta w jednej z 
największych i najciekawszych jaskiń świata – Wind Cave. Nocleg w Rapid City.  
DZIEŃ 5 
Rano przejazd do Parku Narodowego Badlands. Zwiedzanie niesamowitego tworu 
natury o pięknych wielobarwnych skałach i kanionach…Przejazd przez Sturgis - 
miejsce dorocznego światowego zjazdu „harleyowców″ – do Deadwood - jednej z 
najbardziej znanych osad „Dzikiego Zachodu″, w całości uznanej za zabytek. Nocleg 
w Black Hills.
DZIEŃ 6 
Rano przejazd do słynnej Devil’s Tower - ogromnej skały o wysokości 265 m., 
niespodziewanie wyrastającej wśród lasów, leżącej już w stanie Wyoming. Po 
trekkingu wokół skały wyjazd w dalszą drogę na zachód w kierunku Gór Skalistych. 
Po drodze przejazd przez piękne i wysokie góry Bighorn. Nocleg w westernowym 
miasteczku Cody, leżącym u podnóża Gór Skalistych. Mieszkał tu przez wiele lat 
słynny zwiadowca oraz pogromca Indian i bizonów Buffalo Bill.

WOKÓŁ GÓR 
SKALISTYCH
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CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

 TERMINY:

I rata:    

II rata:      

III rata: 

800 PLN płatne 
przy zapisie
6 970 PLN płatne 
na 35 dni przed 
imprezą 
(minus I rata)

1 790 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

CENA: 
6 970 PLN + 1 790 USD

Wycieczka 
objazdowa 

o intensywnym 
charakterze 

z nastawieniem 
na obejrzenie jak 

największej ilości atrakcji 
przyrodniczych. 

03.06 – 18.06.2020
27.06 – 12.07.2020 *
21.07 – 05.08.2020 *
11.08 – 26.08.2020 *
04.09 – 19.09.2020

DZIEŃ 7
Zwiedzanie słynnego Parku Narodowego Yellowstone 
leżącego w Górach Skalistych. Piękne wysokie 
góry, górskie jeziora, gejzery, gorące błota, bizony i 
niedźwiedzie to atrakcje, które tam spotykamy (przy 
odrobinie szczęścia można nawet natknąć się na misia 
Yogi, tradycyjnie okradającego turystów z jedzenia). 
Przepiękny kanion oraz wodospady rzeki Yellowstone 
także wywierają ogromne wrażenie. Nocleg w Gardiner 
w stanie Montana. 
DZIEŃ 8 
Dalsze zwiedzanie kolorowych gorących źródeł, 
błot i gejzerów w zapierającym dech w piersiach 
Yellowstone. Następnie przejazd do pobliskiego Parku 
Narodowego Grand Teton. Podziwianie granitowych 
szczytów Gór Skalistych o wysokości ok. 4 200 m. n.p.m. 
i pięknych górskich jezior. Fakultatywnie wycieczka 
tramwajem wodnym po Jeziorze Jenny. Po południu 
zwiedzanie Jackson - typowego miasteczka „Dzikiego 
Zachodu” z drewnianymi chodnikami i stylowymi 
saloonami. Następnie przejazd na nocleg do Idaho 
Falls w stanie Idaho.   
DZIEŃ 9
Rano podziwianie wodospadów na rzece Snake, 
a następnie przejazd do Salt Lake City - stolicy 
mormońskiego stanu Utah. Zwiedzanie miasta 
wraz z muzeum intrygującej religii mormonów 
przy najważniejszej w świecie Świątyni Mormonów. 
Po krótkiej wizycie nad Wielkim Słonym Jeziorem 
nocleg w Salt Lake City, gdzie na olimpiadzie 
zimowej Adam Małysz zdobył dwa medale.  
DZIEŃ 10
Rano opuszczamy położone najdalej na zachód 

miejsce naszej wyprawy i rozpoczynamy podróż 
na wschód, w kierunku Parku Narodowego Arches 
(Łuków). Po zwiedzeniu niesamowitego miejsca łuków 
skalnych i wielu innych ciekawych czerwonych tworów 
natury przejazd na nocleg do Moab w stanie Utah. 
DZIEŃ 11
Rano przejazd do Parku Narodowego Mesa Verde 
w stanie Colorado – niewątpliwie najważniejszego 
parku narodowego USA pod względem historycznym 
i kulturowym. Przekonujemy się, że zwiedzanie 
starych kamiennych budowli prekolumbijskich Indian
Pueblo w tym parku to prawdziwa podróż w przeszłość. 
Nocleg w Durango. 
DZIEŃ 12
Rano przejazd na północ w 
kierunku Silverton - miasteczka, 
gdzie Wyatt Earp rozdawał 
karty w saloonie Arlington. 
Krótkie zwiedzanie miasta. 
Przejazd malowniczą 
trasą do kolejnego miasta 
dzikiego zachodu Ouray. Po 
czym przejazd do Parku 
Narodowego Czarnego 
Kanionu rzeki Gunnison - 
jednego z najciekawszych 
kanionów USA, który powstał 
w wyniku wcinania się rzeki w 
twarde, krystaliczne podłoże. W 
wyniku tego procesu, trwającego 2 
miliony lat, powstał spektakularny Czarny 
Kanion. W zadumie nad potęgą przyrody przejazd 
na nocleg.

Denver

Yellowstone

 Chicago

- przeloty na trasie Warszawa - Denver - Chicago 
- Warszawa
- zakwaterowanie w hotelach i motelach 3*** 
(pokoje 2-osobowe z łazienkami i klimatyzacją)

- śniadania na większości trasy
- przejazdy wewnętrzne mikrobusami 
z klimatyzacją

- opiekę pilota - przewodnika polskojęzycznego
- opłaty za miejscowych przewodników
- ubezpieczenie Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- biletów wstępu 250 USD
- opłat lotniskowych 30 USD
- pozostałych kosztów wyżywienia (ok. 25 USD 
dziennie) 

- wizy do USA / rejestracja w elektronicznym 
systemie ESTA

- wycieczki fakultatywne wymienione w 
programie ok. 60 USD

- dopłaty do pokoju jednoosobowego 850 USD

DZIEŃ 13
Przejazd na Górę Pike Peak, zbudowaną z rzadko spotykanego 
różowego granitu, dominującą nad Colorado Springs, skąd 
rozpościera się niesamowity widok na okolicę. Alternatywnie 
w zależności od sytuacji pogodowej wizyta w Royal Gorge 
Bridge, kanionie głębokim na 320 m na rzece Arkansas. 
Przejazd przez Colorado Springs do Denver na nocleg.  
DZIEŃ 14
Rano przejazd na lotnisko i wylot do Chicago - jednego 
z najciekawszych miast Ameryki. To tu prowadził ciemne 
interesy Al Capone, mieszkał bokser Mohammed Ali i pisał 
Ernest Hemingway. Zwiedzanie centrum miasta wraz z 
Willis Tower - najwyższym budynkiem obu Ameryk. Nocleg w 
Chicago. 
DZIEŃ 15
Dalsze zwiedzanie Chicago - najbardziej polskiego miasta 
Ameryki. Fakultatywnie architektoniczny rejs po rzece 
Chicago i Jeziorze Michigan (1,5 godz.). Po południu przejazd 
na lotnisko i wylot do Europy. 
DZIEŃ 16
Przylot do jednego z europejskich portów lotniczych. 
Przerwa tranzytowa. Wylot do Warszawy. Przylot w godzinach 
popołudniowych.

 *wysoki sezon - dopłata
960 PLN w II racie, 
190 USD w III racie
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DZIEŃ  1
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i wylot na 
największą hawajską wyspę HAWAII (Big Island) przez 
dwa porty tranzytowe. Przylot do Hilo w godzinach 
wieczornych czasu lokalnego. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie i odpoczynek po podróży.
DZIEŃ  2
Całodniowa wycieczka po wyspie Hawaii - największej i 
najmłodszej w całym archipelagu hawajskim. Podziwianie 
wodospadu Rainbow w Parku Stanowym Wailuku River. 
Przejazd na zachodnią stronę wyspy do kurortu Kailua-
Kona, miejsca słynnego z Ironman Triathlon. Po krótkim 
odpoczynku przejazd nad zatokę Kealakekua - miejsca, 
gdzie zginął tragicznie odkrywca Hawajów James Cook. 
Następnie wizyta w Narodowym Parku Historycznym 
„Puuhonua O Honaunau″ zwanego w dawnych czasach 
„miejscem azylu″. Przejazd południową stroną wyspy na 
czarną piaszczystą plażę, na której często wylegują się 
ogromne żółwie morskie. Możliwość kąpieli w oceanie. 
Przejazd do Parku Narodowego „Hawaii Volcanoes″ z 
wulkanem Kilauea, jednym z najbardziej aktywnych 
wulkanów na Ziemi, którego miliony ton wyrzucanej 
lawy powiększają stale wyspę Hawaii. Podziwianie 
najciekawszych atrakcji, w tym spektakularny tunel 
lawowy i kratery wulkaniczne. Przejazd do hotelu na 
nocleg.

DZIEŃ  3
Oglądanie najciekawszych atrakcji Hilo, największego 
miasta wyspy Hawaii, w tym przejazd piękną aleją 
banyanową w Parku Liliuokalani. Przejazd przez 
miasteczko Honomu do Parku Stanowego „Akaka Falls″. 
Spacer przez piękną hawajską dżunglę i podziwianie 
wodospadu Akaka, uważanego często za najpiękniejszy 
na Hawajach. Przejazd na lotnisko w Hilo i wylot na 
wyspę Maui, uważaną niejednokrotnie za najładniejszą 
wyspę hawajską. Po przylocie do Kahului przejazd do 
hotelu. Zakwaterowanie i czas na odpoczynek.
DZIEŃ  4
Całodniowa wycieczka na wschodnią, najbardziej 
porośniętą tropikalnym lasem deszczowym, część 
Maui. Przejazd bardzo malowniczą, wijącą się przez 
powulkaniczne góry nad oceanem drogą do Hany, 
nazywanej „niebiańska Hana″. Po drodze podziwianie 
plaży Hookipa,  wodospadu Puohokamoa, pięknego 
półwyspu Keanae i Parku Stanowego Waianapanapa. Po 
odpoczynku nad piękną zatoką w Hanie dalszy przejazd 
na południe do Oheo Gulch ( 7 jezior ). Powrót do hotelu. 
DZIEŃ  5
Poranny wjazd na szczyt  wulkanu Haleakala o wysokości 
3055 m, położonego w Parku Narodowym. Przy ładnej 
pogodzie niesamowity widok wnętrza krateru z wieloma 
mniejszymi pomarańczowymi stożkami wulkanicznymi 

oraz widok okolicznych wysp 
Hawajskich. Po zjeździe z wulkanu 
przejazd do Parku Stanowego Iao 
Valley w zachodniej części wyspy 
Maui. Spacer porośniętą lasem 
deszczowym piękną doliną rzeki Iao 
i oglądanie często fotografowanej 
charakterystycznej skały Iao 
Needle. Przejazd do dawnej 
osady wielorybniczej Lahaina, 
największego kurortu w zachodniej 
części Maui. Spacer słynną ulicą 
Front i podziwianie największego 
w Stanach Zjednoczonych drzewa 
kroczącego Banyan Fig. Przejazd na 
lotnisko w Kahului i wylot na wyspę 
Oahu, najbardziej zaludnioną wyspę 
hawajską. Po przylocie do Honolulu 
przejazd do hotelu w dzielnicy 
turystycznej Waikiki. Zakwaterowanie 
i odpoczynek.
DZIEŃ  6
Całodniowa wycieczka wokół wyspy 
Oahu -  zatoka Hanauma, zatoka 
znana z filmu „Stąd do wieczności″, 
morski gejzer Halona Blow Hole, 
japońska świątynia Byodo in, 
kultowe plaże surferów. Wizyta na 
plantacji ananasów Dole’a. Wizyta w 
Pearl Harbor, gdzie oglądamy film 
dokumentalny o tragedii z 1941 r. oraz 
ciekawe muzea. Powrót do hotelu 
przez centrum Honolulu.
DZIEŃ  7
Wypoczynek na Waikiki lub też 
fakultatywnie wylot na wyspę Kauai 
(ok. 445 USD). Oglądanie, między 
innymi, kanionu Waimea nazywanego 
Wielkim Kanionem Pacyfiku oraz 
przepięknego wybrzeża Na Pali. 
Późnym wieczorem powrót na wyspę 
Oahu.
DZIEŃ  8
Dalsze odpoczywanie na pięknych 
tropikalnych plażach Oahu lub 
korzystanie z licznych fakultatywnych 
atrakcji oferowanych na wyspie.

DZIEŃ  9
Wypoczynek bierny i czynny lub też fakultatywnie 
wycieczka do Centrum Kultury Polinezyjskiej - wyjazd o 
12.30 (ok.145 USD). Oglądanie pokazów tańców, śpiewów 
i sztuki prezentowanych przez zespoły folklorystyczne 
z całego regionu Pacyfiku. W programie obfita - aż 
do przesady - kolacja na ciepło w formie bufetu 
(możliwość pochłonięcia do 15 000 kalorii...). Powrót 
na nocleg z okropnymi wyrzutami sumienia i mocnym 
postanowieniem pomiarkowania w jedzeniu i piciu...
DZIEŃ 10
Ostatni dzień na rajskich Hawajach przeznaczony na 
odpoczynek i końcowe zakupy. Po południu przejazd na 
lotnisko i wylot w drogę powrotną.
DZIEŃ 11
Lądowanie tranzytowe na kontynencie amerykańskim i 
przesiadka na samolot do Europy.
DZIEŃ 12
Przylot do jednego z europejskich portów lotniczych. 
Przerwa tranzytowa. Wylot do Warszawy. Przylot około 
południa. Koniec wyprawy.

 

CENA:     8 780 PLN + 1 590 USD

Wycieczka objazdowo - wypoczynkowa 
o niskim stopniu trudności.

CENA NIE ZAWIERA:
- opłaty za bilety wstępu  190 USD
- pozostałych kosztów wyżywienia 
(ok. 8-15 USD za posiłek)

- wizy USA / rejestracja w 
elektronicznym systemie ESTA

- wycieczki fakultatywne 
wymienione w programie: 590 USD

- dopłaty do pokoju 
jednoosobowego 950 USD

CENA ZAWIERA:
- bilet lotniczy na trasie Warszawa 
– Hilo, Honolulu – Warszawa, Hilo-
Maui-Honolulu

- zakwaterowanie w hotelach 
2/3*** (pokoje 2-os. z łazienką i 
klimatyzacją)

- śniadania 
- przejazdy wewnętrzne 
mikrobusami z klimatyzacją

- opiekę polskojęzycznego pilota 
-przewodnika
- opłaty za miejscowych 
przewodników

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

TERMINY:

I rata:    

II rata: 

  
III rata:

800 PLN płatne przy zapisie

8 780 PLN płatne na 35 
dni przed imprezą (minus 
I rata)

1 590 USD uczestnik 
zabiera ze sobą 

* termin sylwestrowy dopłata: 
1250 PLN + 590 USD

HAWAJE 
-RAJSKIE WYSPY 
PACYFIKU

27.12 – 07.01.2020*
15.01 – 26.01.2020
25.01 – 05.02.2020
10.02 – 21.02.2020

03.03 – 14.03.2020
21.11 – 02.12.2020
05.12 – 16.12.2020
27.12 – 07.01.2021*
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. 
Wylot do Rio de Janeiro (z przesiadką).
DZIEŃ 2 
Przylot do Rio de Janeiro. Transfer do 
hotelu. Zakwaterowanie uzależnione od 
dostępności pokoi. Następnie wyjazd 
na 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 
(z zewnątrz). Nocleg w Rio.
DZIEŃ 3
Wypoczynek w Rio. Czas wolny, dla 
jednych pora na plażowanie lub kąpiele 
na słynnej plaży Copacabana, dla 
innych fakultatywnie możliwość odbycia 
wycieczki do faveli (ok. 75 USD). Nocleg 
w Rio.
DZIEŃ 4
Po śniadaniu 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. Nocleg w Rio.
DZIEŃ 5  
Po śniadaniu transfer na lotnisku. Wylot 
z Rio do Iguacu. Spotkanie z wielką  
i dziką przyrodą. Oglądanie wodospadów 
po stronie brazylijskiej, spacer po 

platformach widokowych. Wieczorem dla 
chętnych – fakultatywnie – możliwość 
skosztowania pożywnego churrasco – 
grillowanej wołowiny spożywanej zwykle z 
dużą ilością czerwonego wina i koniecznie 
z muzyką w tle oraz przyglądanie się 
popisom tanecznym artystów z całej 
Ameryki Łacińskiej (ok. 80 USD). Nocleg 
w Iguacu.
DZIEŃ 6
Przejazd na argentyńską stronę 
wodospadów, w tym największego z nich 
- Garganta del Diablo, spacer po dżungli. 
Powrót na stronę brazylijską do hotelu. 
Nocleg w Iguacu.
DZIEŃ 7
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie 
słynnej misji Trinidad w Paragwaju. Po 
drodze przystanek w przygranicznej 
miejscowości Ciudad Del Este. Próby 
zrobienia okazyjnych zakupów. Dalszy 
przejazd, podglądanie paragwajskiej 
prowincji, do której rzadko zaglądają 
turyści. Przyjazd do ruin misji Trinidad w 
godzinach popołudniowych. Zwiedzanie. 
Następnie przejazd do misji Jesus, 
dalsze zwiedzanie. Sesja fotograficzna 
poprzedzona refleksją, iż w głowie się nie 
mieści dlaczego tutaj tak mało turystów... 
Przejazd do miejscowości Encarnacion 
nad rzeką Alto Parana. Zakwaterowanie. 
Spacer po starówce, podglądanie 
wieczornego życia prowincjonalnego 

miasteczka. Nocleg.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Krótkie zwiedzanie 
Encarnacion, a następnie przejazd do 
jeszcze jednej znanej misji jezuickiej 
San Ignacio po stronie argentyńskiej. 
Zwiedzanie ruin najlepiej zachowanej 
misji. Przejazd do Posadas. Wylot do 
Buenos Aires. Przylot w godzinach 
wieczornych. Transfer do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 9
Po śniadaniu zwiedzanie Buenos Aires 
(3 godziny), 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. Dla 
chętnych wyjazd na tango show (ok. 80 
USD). Nocleg w Buenos Aires.
DZIEŃ 10
Po śniadaniu przejazd do portu. 
Wypłynięcie do Colonii del Sacramento 
w Urugwaju. Przejazd do historycznego 
centrum. Zwiedzanie niezwykle 
urokliwego miasteczka wpisanego na 
listę światowego dziedzictwa Unesco. 
Następnie przejazd mikrobusem do 
Montevideo. Przyjazd do hotelu na nocleg.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu czas na zajęcia plażowe, 
kąpiele, rekreację. Po południu 
zwiedzanie Montevideo, wieczorem 
przejazd do portu. Wypłynięcie promem 
do Buenos Aires. Przypłynięcie około 
godz. 23:00. Nocleg w Buenos Aires.
DZIEŃ 12
Wyjazd na słynną pampę. Przybycie na 
typowe argentyńskie rancho – estancia. 
Degustacja asado. Przyglądanie się 

pracy argentyńskich kowbojów zwanych 
gauchos. Powrót do Buenos Aires na 
nocleg.
DZIEŃ 13
Po śniadaniu czas wolny na spacery i 
samodzielne podglądanie uroków Buenos 
Aires. Czas na pakowanie się do drogi 
powrotnej. Transfer na lotnisko. Wylot do 
Europy. 
DZIEŃ 14
Przylot na lotnisko w Warszawie.

 
CENA:     9 890 PLN + 1 970 USD

Wycieczka objazdowa 
o średnim stopniu 
intensywności połączona 
z wypoczynkiem w Rio i 
Montevideo.

CENA NIE ZAWIERA:
- napiwki 70 USD
- bilety wstępu 190 USD
- obiady i kolacje
- wycieczki fakultatywne 
wymienione w programie: 235 USD

- dopłata do pokoju 1-osobowego 
570 USD

CENA ZAWIERA:
- przeloty Warszawa – Rio de Janeiro 
– Iguacu, Posadas – Buenos Aires – 
Warszawa 

- zakwaterowanie: hotele 3* i 4*, 
pokoje 2- osobowe z łazienkami, 

- wyżywienie: śniadania 
- opiekę pilota polskojęzycznego 
- transport: mikrobus
- wyjazd na pampę z innymi 
uczestnikami (w regularnym 
serwisie)

- zwiedzanie Colonii del Sacramento z 
innymi uczestnikami (w regularnym 
serwisie)

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

TERMINY:
12.01 – 25.01.2020                     
09.02 – 22.02.2020*                   
05.03 – 18.03.2020 
26.04 – 09.05.2020

14.10 – 27.10.2020
08.11 – 21.11.2020
27.12 – 09.01.2021**

I rata:    

II rata: 

  
III rata:

800 PLN płatne przy zapisie

9 890 PLN płatne na 35 
dni przed imprezą (minus 
I rata)

1970 USD uczestnik zabiera 
ze sobą 

* wysoki sezon – dopłata 900 PLN + 80 USD
**termin sylwestrowy – dopłata 990 PLN + 
280 USD

ARGENTYNA-BRAZYLIA 
-PARAGWAJ-URUGWAJ

RIO DE JANEIRO - WODOSPADY IGUACU – 
CIUDAD DEL ESTE – ENCARNACION – MISJE 
JEZUICKIE - BUENOS AIRES – COLONIA DEL 
SACRAMENTO - MONTEVIDEO



DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Argentyny.
DZIEŃ 2
Przylot do Buenos Aires. Transfer do hotelu, odpoczynek 
po podróży. 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
Transfer na lotnisko krajowe w Buenos Aires. Przelot do 
Bariloche, miasteczka będącego stolicą argentyńskiej 
„Krainy Jezior″.  Spacer po miasteczku, które dzięki 
pionierskim osadnikom ze Szwajcarii, Niemiec  
i północnych Włoch wygląda jakby było żywcem 
przeniesione z Alp. Nocleg w Bariloche.
DZIEŃ 5 
Wycieczka 60-kilometrowym szlakiem zwanym Circuito 

Chico na zachód od Bariloche wzdłuż południowego 
brzegu jeziora Nahuel Huapi i w górę do Punto 
Panoramico. Przejazd w otoczeniu andyjskich szczytów. 
Po drodze liczne przystanki na punktach widokowych, w 
tym wizyta na półwyspie Llao Llao i nad zatoką Lopez. 
Powrót do Bariloche. Nocleg.
DZIEŃ 6 
Wczesny wyjazd do Puerto Pañuelo i rejs katamaranem 
przez majestatyczne jezioro Nahuel Huapi do Brazo Blast. 
Przejazd do Puerto Alegre, a następnie przepłynięcie 
promem przez jezioro Frias do Puerto Frias. Przejazd 
drogą wijącą się przez Andy  i przekroczenie granicy z Chile 
na Przełęczy Vicente Pérez Rosales. Dotarcie do Peulla, 
ekologicznego miasteczka, raju dla miłośników natury, 
gdzie będzie czas na odpoczynek. Rejs katamaranem 
przez jezioro Todos Los Santos, na terenie najstarszego 
w Chile Parku Narodowego Vicente Pérez Rosales do 
osady Petrohué. Podczas rejsu podziwianie widoków 
wulkanów Osorno, Puntiagudo i Tronador. Następnie 
przejazd wzdłuż jeziora Llanquihue z widokami 
na wulkany Osorno i Calbuco. Jezioro Llanquihue 
jest czwartym pod względem wielkości w Ameryce 
Południowej i przypomina ocean z falami burzącymi 
się na wietrze. Późny przyjazd do Puerto Varas. Nocleg.
DZIEŃ 7 
Przejazd na lotnisko w Puerto Montt. Przelot do Punta 
Arenas, a następnie przejazd do Puerto Natales. 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 8 
Wycieczka do najpiękniejszego w Chile Parku 
Narodowego Torres del Paine, słynącego z ostrych 

szczytów zwanych Cuernos (Rogi) i Torres (Wieże). Po 
drodze zwiedzanie Cueva del Milodon - jaskini 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 i przy odrobinie szczęścia można 
sfotografować kondory, guanako, strusie nandu  
i patagońskie 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.
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ARGENTYNA-
CHILE  

Z PATAGONIĄ I ZIEMIĄ OGNISTĄ

uenos Aires - Bariloche - Puerto 
Montt - Puerto Natales - Torres 
del Paine - Calafate - El Chalten 
- Fitz Roy - Ushuaia - Tierra del 
Fuego

B
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11.01 - 27.01.2020*    
08.02 - 24.02.2020*      
07.03 - 23.03.2020  
10.10 - 26.10.2020
07.11 - 23.11.2020
26.12 - 11.01.2021*

*wysoki sezon - dopłata 
1770 PLN + 190 USD

TERMINY:

DZIEŃ 9 
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 10
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 
km2, a jego czoło o długości 4 km ma średnią wysokość 
60-80 m nad poziomem jeziora i osiąga maksymalnie 
100 m! Po południu przejazd do El Chalten (około 4 
godziny), miejscowości będącej bazą do eksploracji 
masywu Fitz Roy. Nocleg.
DZIEŃ 11 
Trekking do Laguna de los Tres (4 godz. w jedną 
stronę) z wyjątkowo bliskim widokiem na Cerro Fitz 

Roy (3405 m). Znajdujący się w północnej części Parku 
Narodowego Los Glaciares masyw Fitz Roy należy 
do najbardziej imponujących w całych Andach i jest 
kwintesencją argentyńskiej Patagonii, uwiecznioną w 
filmie Wernera Herzoga „Krzyk kamienia″. Nagrodą za 
walkę z patagońskim wiatrem i własnymi słabościami 
jest tam nieziemski widok kłujących niebo granitowych 
wież i iglic masywu. Osoby, które nie będą chciały iść na 
trekking, mogą zostać w hotelu i mają czas wolny do 
własnej dyspozycji. Nocleg w El Chalten.
DZIEŃ 12 
Trekking do Laguna Torre (3 godz. w jedną stronę) 
z fantastycznym widokiem na Cerro Torre (3128 m). 
Późnym popołudniem przejazd do Calafate. Nocleg.
DZIEŃ 13
Transfer na lotnisko. Przelot do Ushuaia na Ziemi 
Ognistej (Tierra del Fuego). Znajdujące się na najdalszym 
południu Argentyny Ushuaia jest prawdziwym „miastem 
na końcu świata″. Transfer do hotelu. Spacer po 
mieście. Nocleg.
DZIEŃ 14 
Rejs komfortowym katamaranem wzdłuż Kanału 
Beagle’a, wokół wysp Archipelagu Bridges, latarni 

morskiej Les Eclaireurs i skał pośrodku Kanału, które 
wraz z zamykającymi go łańcuchami górskimi tworzą 
wspaniałe przejście między Oceanami: Atlantyckim i 
Spokojnym. Podglądanie kolonii kormoranów i mew, 
obserwowanie albatrosów, petreli, skuł i wielu innych 
morskich ptaków, występujących licznie na tym terenie. 
Po południu wycieczka do Parku Narodowego Ziemi 
Ognistej. Podróż w krajobrazie obramowanym przez 
góry i lasy, urozmaiconym panoramicznymi widokami 
Kanału Beagle’a. Dojazd od rzeki Lapataia, za którą droga 
zaczyna się wić i dochodzi do miejsca, skąd rozpościera 
się widok na Zieloną Lagunę. Piesza wędrówka. Na 
koniec, przed powrotem do Ushuaia, sesja fotograficzna 
przy dziwie natury jakim jest jezioro Roca, zmieniające 
kolory w zależności od pogody. Nocleg w Ushuaia.
DZIEŃ 15 
Transfer na lotnisko. Przelot do Buenos Aires. Transfer 
do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 16 
Wyjazd na lotnisko. Wylot do Polski.
DZIEŃ 17 
Przylot do Polski.

CENA:  
9 970 PLN + 2 980 USD

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:
- przeloty na trasie Warszawa - Buenos Aires – Bariloche, Puerto Montt – 
Punta Arenas, Calafate – Ushuaia – Buenos Aires - Warszawa

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

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

- bilety wstępu 210 USD
- zwyczajowe napiwki 60 USD
- obiady i kolacje
- wycieczki fakultatywne 
wymienione w programie: 
ok. 80 USD

- dopłata do pokoju 
1-osobowego 830 USD

Trasa adresowana 
dla ludzi aktywnych 
fizycznie (2 
trekkingi o średnim 
stopniu trudności, 
można z nich 
zrezygnować 
na rzecz spacerów 
po okolicy)

I rata:
   
II rata:  
   

III rata: 

800 PLN
płatne przy zapisie

9 970 PLN płatne na 
35 dni przed imprezą 
(minus I rata)

2 980 USD uczestnik 
zabiera ze sobą
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Bogoty przez jeden z europejskich 
portów  tranzytowych. Przylot  do Bogoty w godzinach wieczornych. Transfer do hotelu.  
Nocleg. 
DZIEŃ 2
Zwiedzanie Bogoty. Dzielnica  La Candelaria, którą będziemy podziwiać podczas 
spaceru po mieście.  Wjazd na wzgórze Monserrate. Możliwość spróbowania 
pieczonych mrówek i innych przysmaków na lokalnym bazarku. Odwiedzimy Muzeum 
Złota - z największą na świecie kolekcją wyrobów złotniczych oraz Muzeum Botero. 
Postaramy się też zagrać w Tejo, czyli narodowy sport Kolumbii i najprawdopodobniej 
jeden z najdziwniejszych sportów na świecie. Spacer po Plaza de Bolívar, który otacza 
wiele historycznych budynków. Nocleg w Bogocie. 
DZIEŃ 3
Rano transfer na lotnisko i przelot do Leticii. Przylot do Leticii na granicy Kolumbii, 
Brazylii, Peru. W Tabatindze załatwiamy pozwolenia na wjazd do Brazylii. Spacer 
uliczkami małego miastecka, aklimatyzacja do gorącego klimatu Amazonii. Wieczorem 
odwiedziny parku, gdzie na noc zlatuje się kilkanaście tysięcy papug. Możliwość 
obserwacji zachodu słońca nad Amazonką z wieży pobliskiego kościoła. Nocleg w Leticii.   
DZIEŃ 4
Po śniadaniu wyruszamy w kierunki dżungli. Celem podróży jest rezerwat na granicy 
Brazylii i Peru, gdzie mieści się drewniane schronisko prowadzone przez pasjonata 
dżungli. Podziwianie widoków z pokładu łodzi. Popołudniowe lub wieczorne rozpoznanie 
terenu i pierwszy zachód słońca. Wyprawa do amazońskiej dżungli zaczyna się pełną 
parą. Nocleg w bazie w dżungli na wspólnej przestrzeni mieszkalnej.

DZIEŃ 5
Odgłos ptaków budzi nas równo ze wschodem słońca. Od razu czujemy, że zaczęły się 
egzotyczne wakacje. Przyzwyczajamy się do lokalnego tropikalnego klimatu i odgłosów 
dżungli. Zapoznajemy  się z lokalnymi przewodnikami, kucharzami i papugami. 
Poznajemy obwiązujące zwyczaje. Pierwszy trekking do dżungli i kąpiel w naturalnych 
basenach. Po powrocie odpoczywamy w hamakach lub obserwujemy różne gatunki 
ptaków z górującej nad okolicą drewnianej wieży widokowej. Po kolacji nocna wyprawa 
na poszukiwanie kajmanów i podziwiane gwiazd. Nocleg w maloce. 
DZIEŃ 6
Dziś zaczyna się prawdziwa przygoda w amazońskiej selwie. Wczesnym rankiem 
opuszczamy bazę i wraz z indiańskim przewodnikiem, wielkim znawcą terenu (i 
wszystkich możliwych zagrożeń czających się w lesie deszczowym) przemieszczamy 
łodzią w najbardziej dziewicze ostępy selwy. To będzie prawdziwa przygoda pod niebem 
Brazylii. Trzy dni i dwie noce na pograniczu półsurvavilowego sposobu przetrwania w 
dżungli. To już można powiedzieć będzie pradziwa ekspedycja. Rozbicie obozu. Uczenie się 
życia w lesie deszczowym, najbardziej skomplikowanym ekosystemie na kuli ziemskiej. 
Próba harmonijnego zgrania się z dziką przyrodą. Wsłuchiwanie się w odgłosy dżungli 
o świtaniu i o zmierzchu, nauka rozpoznawania tych głosów, łącznie z (kto wie) rykiem 
jaguara. Wieczorem możliwość skrzyżowania spojrzeń z kajmanem, którego ślepia 
świecą niczym przeciwlotnicze reflektory w świetle latarki… oraz wyprawa na nocne 
poszukiwanie mieszkańców dżungli. Noc jak przystało na prawdziwych globtroterów 
spędzimy w hamkach z moskitierą, zmyślnie rozwieszonych pomiędzy drzewami.  
DZIEŃ 7 
Kolejny dzień spędzamy z dala od cywilizacji. Posiłki przygotowywane są na 
ognisku. Grillowanie świeżo złowionych ryb i przepysznych amazońskich bananów. 
Uczestniczenie w przygotowaniu potraw. Wyprawa do dżungli na poszukiwanie lokalnej 
fauny i flory, przemierzanie lasów deszczowych bez ścieżek z lokalnymi przewodnikami. 
Podziwianie selwy z poziomu kajaka, łodzi lub indiańskiego czółna i łowienia piranii. Dla 
odważnych kąpiel w lagunie po dokładnym sprawdzeniu i przyzwoleniu indiańskiego 
przewodnika. Nocleg w dżungli w hamaku. 
DZIEŃ 8 
Po śniadaniu zwijamy obóz i wracamy do bazy Możliwość częściowego pokonania trasy 
na kajakach, o ile poziom wody na to pozwoli. Po drodze wypatrujemy różowe delfiny w

AMAZONIA
iezwykła wyprawa dla poszukiwaczy przygód 
pragnących  odnaleźć się w skomplikowanej 
rzeczywistości,  gdzie główne skrzypce gra 
przyroda  -  zielone  piekło  Amazonii….N

WYPRAWA PRZEZ DŻUNGLĘ
KOLUMBII, BRAZYLII I PERU
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Uwaga: kolejność realizacji 
programu w dżungli może ulec 
zmianie ze względu na pogodę 
lub rozkład rejsów po Amazonce

Wycieczka objazdowa o charak-
terze wyprawowym, adresowana 
do turystów – poszukiwaczy 
niezadeptanych szlaków.

wodach rzeki i ptaki oraz małpy na brzegu. Po 
powrocie opcjonalnie możliwość wspięcia się 
w specjalnej konstrukcji linowej na platformę 
w koronie 40-metrowego drzewa, możliwość 
podziwiania niezwykłego zachodu słońca nad 
oceanem - wszechogarniającego zielonego piekła 
dżungli. Dla szukających wyzwań  możliwość 
noclegu na specjalnie do tego przystosowanej 
drewnianej platformie a w okresie niskiego poziomu 
rzeki możliwość spędzanie nocy na plaży lub nad 
brzegiem rzeki. Noc w koronie drzewa (za dopłatą).  
DZIEŃ 9 
Podziwianie wschodu słońca z drewnianej platformy 
górującej nad okolicą lub poranna wyprawa na ryby. Po 
śniadaniu wybierzemy się na wycieczkę do pobliskich 
wiosek, aby zobaczyć jak wygląda życie mieszańców. 
Możliwość wsparcia lokalnych mieszańców przez 
zakup drobnej, prostej biżuterii zrobionej z naturalnych 
składników. Podziwianie 600-letniego drzewa 
kapokowego. Po południu malowanie „tatuaży z sokiem 
z lokalnego owocu″ i nauka plecenia bransoletek. 
Ostatni nocleg w bazie.   
DZIEŃ 10
Wczesnym rankiem wyruszamy łodzią w kierunku 
Leticii. Po drodze możliwość zejścia na ląd i spaceru 
uliczkami miasteczka Atalaia do Norte, gdzie często 
można jeszcze spotkać Indian z plemienia Maruba 
i Mangerona. W Santa Rosa lub Leticia 
załatwiamy pozwolenia na wjazd do Peru. 
Odwiedzamy lokalny bazar, gdzie 
będzie możliwość zakupu hamaka.  
Nasza egzotyczna przygoda 
jeszcze się nie kończy. Nocleg 
w Leticii.      
DZIEŃ 11 - 13
Po śniadaniu czas na 
penetrację okolicy oraz 
czas na zajęcie pozycji na 
statku rzecznym. Późnym 
popołudniem rozpocznie się nasz 
długo wyczekiwany rejs statkiem 
po amazonce. Będziemy  podążać 
w kierunku Iguitos (Peru). Przygoda 
na legendarnej, opisywanej wielokrotnie 
w literaturze podróżniczej i nie do końca zbadanej 
Amazonce. Jak w kalejdoskopie, po jednej i drugiej 
stronie przesuwać będzie się zielona ściana lasu 
deszczowego. Wokół statku - w odmętach Amazonki - 
buzować będzie podwodne życie rzeki. Część stworzeń 
będzie można wypatrzeć w trakcie ich wodnych 
igraszek. Podróż potrwa około 2-3 dni i w tym czasie 
każdy będzie mógł odnaleźć się w tych niezwykłych 
okolicznościach przyrody, ale także spróbować zbratać 
się i zaprzyjaźnić z licznie reprezentowaną rzeszą 
tubylców, przeważnie Indian otwartych i przyjaznych 
na przybyszów z zewnątrz. Statek co pewien czas 
zatrzymuje się w przybrzeżnych portach i mini portach. 
Jest to znakomita okazja do podglądania codziennych 
zajęć i warunków bytowych ludności zamieszkującej 
przybrzeżne wioski i osady. Przy dłuższych postojach 
jest możliwość zejścia na ląd. To będzie niezapominana 
przygoda na Amazonce! Na statku zapewnione są 
skromne posiłki, (idealna sytuacja dla odchudzających 
się), ale gdyby ktoś zgłodniał -można  coś dokupić – w 

każdym porcie na pokład wchodzą lokalni sprzedawcy 
z tutejszymi przysmakami, głównie owoce, ale także 
gotowane i pieczone mięso, ryby, bataty itd. Czas rejsu 
to także bardzo dobry okres na nadrobienie zaległych 

lektur. Noclegi na statku w hamaku. 
DZIEŃ 14

Dopłynięcie do Iquitos. 
Najprawdopodobniej rano zejście 

ze statku. Wizyta w luksusowej 
restauracji leżącej na środku 
Amazonki. Możliwość 
zamówienie lokalnych potraw. 
Oczekując na posiłek czas 
można spędzić na kąpielach 
w basenie znajdującym się 
pomiędzy stolikami restauracji. 

Nocleg w Iquitos. 
DZIEŃ 15

Odwiedzamy Belen, czyli Wenecję 
południa. To najbiedniejsza dzielnica 

Iquitos. Zwiedzanie nadbrzeżnej części 
miasta i przyglądanie się życiu mieszkańców Po 

południu czas wolny na ostatnie zakupy na lokalnym 
bazarku. Dla chętnych wycieczka fakultatywna do 
plemienia Bora i Yagua, oglądanie indiańskich tańców  
oraz sprawdzenie swoich umiejętności w dmuchaniu 
strzałką do celu. Nocleg w Iquitos.  
DZIEŃ 16
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot do Limy. Przerwa  
tranzytowa. W zależności od jej długości możliwość 
fakultatywnego zwiedzania  Limy:  Plaza de Armas 
centralny  plac  miasta,  gdzie koncentruje się życie 
kulturalne i towarzyskie. Wizyta w katedrze, oglądanie 
z zewnątrz okazałego gmachu Pałacu Rządowego oraz 
tzw. Pałacu Wicekrólów.  Przed wieczorem transfer na 
lotnisko, wylot do Europy.
DZIEŃ 17
Przylot do jednego z europejskich portów lotniczych. 
Przerwa tranzytowa. Wylot do Polski. Przylot do Warszawy  
w  godzinach popołudniowych. Zakończenie wyprawy. 

!

BOGOTA

LETICIAIQUITOS

LIMA

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

- przelot na trasie: Warszawa – Bogota, Lima 
– Warszawa,  Bogota – Leticia,  Iquitos – Lima - 
Warszawa

- transport: transfery z/na lotnisko Bogota, Lima, 
Iquitos, Leticia ; statek Santa Rosa – Iquitos; 
transport miejski w Iquitos, ; minibus Bogota; łódź 
na trasie Tabatinga – dżungla - Tabatinga

- zakwaterowanie: Leticia, Bogota, Iquitos – małe 
klimatyczne hotele boutikowe na poziomie 3 
gwiazdek w centrum miasta, pokoje-2-osobowe z 
łazienkami; w Amazonii: na materacu z moskitierą 
w bazie (w zbiorowym  pomieszczeniu), oraz w 
hamakach z moskitierą - podczas noclegu w 
dżungli; podczas rejsu Santa Rosa – Iquitos noclegi 
na statku w hamakach - na wspólnej przestrzeni ze 
wspólną  strefą  sanitariatów. W Amazonii istnieje 
możliwość noclegu w oddzielnym stylizowanym 
na chatę domku z widokiem na rzekę i własną 
łazienką - trzeba  to jednak wcześniej zamówić przy 
zawieraniu umowy. Jest to opcja dodatkowo płatna.

- wyżywienie: śniadanie na całej trasie,  w Amazonii 
całodziennie wyżywienie gotowane na miejscu plus 
napoje; podczas rejsu statkiem 3 skromne posiłki 
przygotowywane na statku; 1 lunch w Bogocie  .  

- opieka polskiego pilota na całej trasie, 
przewodników indiańskich w dżungli, lokalnego 
przewodnika w Bogocie

- płyn do mycia i szampon ekologiczny podczas 
pobytu w dżungli, lokalne specyfiki przeciw 
komarom

- bilety wstępu podczas zwiedzania Bogoty
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW  
3 000 EUR)

- zwyczajowych napiwków:  ok.  50  USD 
- dopłaty do pokoju 1 – osobowego 290 USD 
- opłaty za nocleg w oddzielnym domku w Amazonii 
(do potwierdzenia przy rezerwacji)

- opłaty za wspinanie się i nocleg na  specjalnej 
platformie  zbudowanej  w  koronie  wysokiego  
drzewa  w dżungli ok. 40USD/70 USD

- opłaty za wycieczkę fakultatywna w Iquitos do 
plemion Bora i Yagua ok. 40 USD; fakultatywne 
zwiedzanie Limy ok. 40 USD

- kosztu hamaka do spania na statku, można kupić 
na miejscu  lub zabrać ze sobą ok.  20  USD 

- opłat lotniskowych: 20 USD

I rata:      
II rata:      

III rata: 

CENA:      8 860 PLN + 1 620 USD

800 PLN płatne przy zapisie
8 860 PLN + 1000 USD x kurs 
sprzedaży Pekao na 35 dni 
przed wylotem (minus I rata)
620 USD uczestnik zabiera ze 
sobą w podróż

 25.03 – 10.04.2020
22.04 – 08.05.2020
04.08 – 18.08.2020*
09.09 – 25.09.2020 
20.10 – 03.11.2020*
18.11 – 04.12.2020

TERMINY:

* program zmieniony - 
szczegóły na www.wyrawy.pl 
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CENA ZAWIERA:

PANAMA-KOSTARYKA-NIKARAGUA-
SALWADOR-GWATEMALA-
HONDURAS(COPAN)-BELIZE-JUKATAN

DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do 
Panamy przez jeden z portów lotniczych Europy. Przylot 
do Panamy. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. 
Fakultatywnie spacer po okolicy. Nocleg.
DZIEŃ 2
Wyjazd nad słynny Kanał Panamski, oglądanie Kanału 
z różnych punktów widokowych, następnie powrót 
do centrum i oglądanie najciekawszych fragmentów 
miasta. Spacer po klimatycznym Casco Viejo. Zwiedzanie 
niewielkiego Muzeum Szmaragdu. Transfer na lotnisko. 
Wylot do San Jose. Transfer do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 3 
Wycieczka do Rezerwatu La Paz - po drodze punkty 
widokowe, podglądanie życia kostarykańskiej prowincji. 
Zwiedzanie rezerwatu: wodospady, możliwość 
obserwacji kolibrów, pięknych motyli. Wizyta na plantacji 
kawy – degustacja różnych gatunków kawy. Obiad. 
Zwiedzanie bazaru owoców i warzyw w Heredii.  Powrót 
do San Jose na nocleg.
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu wycieczka do miasteczek Grecia oraz 
Sarchi, wizyta w miasteczku Naranjo. Lunch w stylu 
kostarykańskim, a następnie powrót do San Jose  
z podglądaniem po drodze kostarykańskiej prowincji 
lub fakultatywnie rafting po rzece w środku tropikalnej 
dżungli. Ahoj przygodo. Przed raftingiem – śniadanie. Na 
zakończenie rzecznej przygody obfity piknik obiadowy 
(cena pakietu: 95 USD, rezerwacja przed wyjazdem). 
Nocleg.
DZIEŃ 5 
Po śniadaniu zwiedzanie San Jose: Muzeum Złota, Teatr 
Narodowy a następnie około godz. 13 wyjazd do Parku 
Narodowego Tortuguero. Przesiadka na łódź i dopłynięcie 

do hotelu położonego w parku. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 6  
Od rana podglądanie dzikich zwierząt. Wycieczka łodzią 
wśród kanałów do miasteczka Tortuguero. Obiad w 
hotelu, a następnie powrót do San Jose. Po drodze postoje 
przy plantacjach bananów i przy punktach widokowych. 
Zakwaterowanie w hotelu w San Jose. Nocleg.
DZIEŃ 7 
Skoro świt wyjazd autobusem do Granady w Nikaragui. 
Przyjazd do Granady w godzinach popołudniowych, 
transfer do hotelu nad brzegiem jeziora Nikaragua 
(jedynego na świecie, w którym żyły słodkowodne rekiny) 
i przejażdżka łódką po jeziorze wśród malowniczych 
wysepek. Nocleg w Granadzie.
DZIEŃ 8
Od rana zwiedzanie miasta. Wczesnym popołudniem 
przejazd przez Managuę na wybrzeże Oceanu 
Spokojnego. Po drodze wjazd na groźnie pomrukujący 
i niekiedy buchający dymem wulkan Masaya. Przejazd 
nad wybrzeże. Wieczorne moczenie nóg w oceanie. 
Nocleg w Pochomil.
DZIEŃ 9
Odpoczynek na plaży, zaglądanie do sieci rybakom 
powracającym z całonocnych połowów, nabieranie sił 
(ach, ta świeżutka langusta!) przed dalszą podróżą. 
Wczesnym popołudniem przejazd do León, zwiedzanie 
kolonialnej Starówki. Nocleg w León.
DZIEŃ 10 
Bardzo wcześnie rano przejazd z Leon do Potosi, skąd 
grupa popłynie łodzią do portu La Union w Salwadorze. 
Przesiadka na kolejny środek transportu i kontynuacja 
podróży, po bardzo ładnej krajobrazowo drodze, aż 
do kolonialnej perły kraju – Suchitoto. Po przyjeździe 
zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

DZIEŃ 11
Spacer po Suchitoto, przejazd przez San Salvador z 
krótkim zwiedzaniem, a następnie wizyta w Joya de 
Ceren (za wyjątkiem poniedziałków). Kontynuacja 
podróży urokliwą Ruta de las Flores aż po Apaneca – 
malowniczo położonego miasteczka Salvadoru. Czas na 
spacery po okolicy, wizyta na plantacji kawy. Nocleg. 
DZIEŃ 12 
W godzinach porannych wyjazd na granicę z Gwatemalą, 
odprawa graniczna, przejazd do Antigua - kulturalnej 
stolicy Gwatemali. Zakwaterowanie w kolonialnym 
hotelu, zwiedzanie uroczego miasta, pełnego 
autentycznych Indian i unikalnych budowli z początków 
epoki kolonialnej. Nocleg.
DZIEŃ 13 
Rano wyjazd do Chichicastenango, po drodze zwiedzanie 
indiańskich wiosek - feeria barw i kolorów, spacer 
po indiańskim targowisku (czwartki, niedziele) lub do 
Solola (wtorki, piątki). Zakup oryginalnych, przeważnie 
ręcznie wykonanych pamiątek. Unikalny folklor w skali 
światowej. Przejazd do Panajachel nad jeziorem Atitlán. 
Zakwaterowanie. Dla wytrwałych wieczorne wyjście do 
jednego z okolicznych barów. Nocleg.
DZIEŃ 14
Rano rejs po najbardziej malowniczym jeziorze Ameryki 
Środkowej. Wczesnym popołudniem przejazd do stolicy 
- Ciudad de Guatemala, krótkie zwiedzanie centrum 
miasta, nocleg. 
DZIEŃ 15 
Wcześnie rano wyjazd z hotelu i przejazd do Copan 
(Honduras), jednego z największych i najważniejszych 
miast Majów. Zwiedzanie ruin stolicy Państwa Majów.
Czas na posiłek, a następnie przejazd do Rio Dulce 
(Gwatemala) – cennego i unikalnego, naturalnego 

AMERYKA
ŚRODKOWA
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pANAMA

JUKATAN
PANAMA-KOSTARYKA-NIKARAGUA-
SALWADOR-GWATEMALA-
HONDURAS(COPAN)-BELIZE-JUKATAN

DZIEŃ 16
Śniadanie. Podróż łodzią po rzece Rio Dulce do 
miasteczka Livingston leżącego u ujścia rzeki do 
Zatoki Honduraskiej. Podziwianie piękna naturalnych 
krajobrazów po obu stronach rzeki. Przejazd do Flores, 
którego najstarsza część miasta znajdująca się na wyspie 
była ostatnią ostoją cywilizacji Majów. Nocleg we Flores.
DZIEŃ 17
Wcześnie rano przejazd z Flores do Tikal – zagubionych 
w dżungli unikalnych piramid Majów. Zwiedzanie piramidy 
Jaguara, wejście na jedną z najwyższych piramid 
Ameryki Prekolumbijskiej. Obiad w dżungli pod czujnym 
okiem wygłodniałych sępów… Późnym popołudniem 
zakwaterowanie we Flores nad jeziorem Peten-Itzá, w 
hotelu na wyspie.
DZIEŃ 18
Rankiem wyjazd do Belize (wyjątkowe w Ameryce 
Środkowej państwo, gdzie 60% ludności to czarnoskórzy 
mówiący po angielsku). Przekroczenie granicy i przejazd 
do miasta Belize. Po południu przeprawa łodzią na jedną 
z wysp u wybrzeża Morza Karaibskiego - 
Caye Caulker. Wieczorem możliwość 
pląsów w rytmie panującego na 
całej wyspie punta i reggae, lub 
delektowanie się belizeńskim 
rumem. Nocleg na wyspie.
DZIEŃ 19
Odpoczynek na wyspie - 
opalanie, kąpiele, spacery 
i podglądanie życia 
wesołej afrykańsko-
latynoskiej społeczności. 
Możliwe (fakultatywnie) 
nurkowanie na rafie 
koralowej – „snorkeling″. 
Wieczorem nastrojowy zachód 
słońca przy szklance rumu. 
Nocleg na wyspie.
DZIEŃ 20
Wczesnym rankiem przeprawa łodzią z Caye 
Caulker do Chetumal w Meksyku. Przejazd autobusem 
w kierunku Tulum. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i 
nocleg w okolicy Tulum. 
DZIEŃ 21
Całodzienny wypoczynek na plaży po trudach podróży 
przez całą Mezoamerykę. Sporty wodne, pływanie, 
odpoczynek aktywny. Dla chętnych fakultatywnie 

możliwość zwiedzania jedynej 
nadmorskiej twierdzy Majów w 

Tulum. Wieczorek pożegnalny we 
własnym gronie. Nocleg. 

DZIEŃ 22
Czas wolny, ostatnie łapanie 
promieni słonecznych na 
plaży i zakupy pamiątek 
lub też jazda rowerem lub 
bieganie. Około południa 
przejazd na lotnisko w 

Cancún, wylot do kraju przez dwa porty tranzytowe.
DZIEŃ 23      
Przylot do portu przesiadkowego w Europie. Przelot do 
Warszawy. Zakończenie wyprawy. Powrót w domowe 
pielesze z tequilą w dłoni…

CENA ZAWIERA:
- przelot samolotem na trasie Warszawa - Panama 
- San José, Cancún - Mexico - Warszawa
- opiekę pilota - przewodnika polskojęzycznego
- przejazdy wewnętrzne mikrobusem na większości 
trasy, przejazd San Jose - Granada autobusem 
regularnej komunikacji

- transfery z i do hoteli taksówkami (tam, gdzie nie 
ma mikrobusu)

- noclegi w hotelach 3***/4**** (2 hotele na trasie - 
klasa turystyczna),pokoje 2-os. z łazienkami

- wyżywienie: śniadania na całej trasie, lunch - 
dzień: 3, 4, 5, 17, kolacja - dzień 4

- opłaty za przewodników miejscowych
- ubezpieczenie TU Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: 270 USD
- opłaty graniczne: 110 USD
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 900 USD  
- napiwki: 90 USD
- pozostałe koszty wyżywienia (około 8-12 USD za 
posiłek, aranżuje pilot)

CENA NIE ZAWIERA:
I rata:    

II rata:    

III rata: 

CENA:     7 960 PLN + 2 790 USD  

800 PLN płatne przy zapisie

7 960 PLN + 1 000 USD x kurs 
sprzedaży PeKaO S.A. płatne na 35 
dni przed imprezą (minus I rata)

1 790 USD uczestnik zabiera ze sobą

 
TERMINY:
17.12 – 08.01.2020**
26.01 – 17.02.2020
14.02 – 07.03.2020*
20.03 – 11.04.2020

13.04 – 05.05.2020
07.11 – 29.11.2020
21.12 – 12.01.2021**

 *wysoki sezon - dopłata 650 PLN + 150 USD
 **termin świąteczno-sylwestrowy - dopłata  
  1200 PLN + 250 USD

Wycieczka objazdowo-
pobytowa o średnim 
stopniu trudności.
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Rio z 
przesiadką.
DZIEŃ 2 
Przylot do Rio de Janeiro - miasta znanego ze swej urody 
i prawie nieustającej fiesty. 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 (z zewnątrz). 
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. Nocleg w Rio.
DZIEŃ 4 
Wypoczynek w Rio. Czas wolny, dla jednych pora na 
intensywne zajęcia plażowe: brodzenie w wodzie, leżenie 
na wznak na mięciutkim piasku plaży Copacabana.  

DZIEŃ 5 
Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot do Manaus, 
przylot do stolicy brazylijskiej Amazonii. Rejs do miejsca, 
w którym czarne wody Rio Negro mieszają się z właściwą 
Amazonką o kolorze kawy z mlekiem. Powrót i transfer 
do lodge, zakwaterowanie. Nocleg w dżungli.
DZIEŃ 6 
Realizacja programu ekologicznego. Po śniadaniu 
eksploracja dżungli łodzią i na piechotę – poznawanie 
otoczenia z lokalnym przewodnikiem, który odsłania 
świat dżungli. Lunch. Nabywanie wiedzy o roślinach i 
jadowitych stworzeniach. Kolacja. Nocna wyprawa na 
połów kajmanów. Nocleg w dżungli.
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Dalsze poznawanie Amazonii. Spotkanie z 
ludźmi zamieszkującymi Amazonię, wizyta w domu 
mieszkańców. Możliwość łowienia piranii. Po lunchu 
powrót do Manaus. Nocleg w Manaus. 
DZIEŃ 8 
Po śniadaniu zwiedzanie Manaus: Teatro Amazonas i 
port. Transfer na lotnisko. Wylot do Salwadoru. Przylot 

do Salwadoru w nocy, transfer do hotelu. Nocleg. 
DZIEŃ 9 
Zwiedzanie Salwadoru (4 godziny) - miasto zachwyca 
niezwykłą, dobrze zachowaną architekturą kolonialną, 
wśród której najbardziej wyróżnia się katedra i barokowy 
kościół św. Franciszka, którego wnętrze przytłacza 
przepychem i mnogością ornamentów i detali. W 
przerwach między zwiedzaniem możliwość zakupu 
pamiątek. Po południu czas wolny. Nocleg w Salwadorze.
DZIEŃ 10 
Wypoczynek w Salwadorze - korzystanie z uroków plaży 
oraz kąpieli w ciepłych wodach oceanu. Po południu 
przejazd na lotnisko. Wylot do Iguacu. Przylot. Transfer 
do hotelu. Nocleg w Iguacu.
DZIEŃ 11 
Spotkanie z wielką i dziką przyrodą. Oglądanie 
wodospadów po stronie brazylijskiej, spacer po 
platformach widokowych. 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 (ok. 80 USD). Nocleg w Iguacu.
DZIEŃ 12 
Przejazd na argentyńską stronę wodospadów, w tym 
największego z nich - Garganta del Diablo, spacer po 
dżungli. Po drodze wypatrywanie w gęstwinie roślinności 
papugi, tukana lub też niezwykle sympatycznego 
ostronosa. Powrót na stronę brazylijską, powrót do 
hotelu.
DZIEŃ 13
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie zapory Itaipu. 
Następnie transfer na lotnisko. Wylot do Sao Paulo. 
Przylot. Przerwa tranzytowa. Wylot do Europy.
DZIEŃ 14 
Przylot do Warszawy.

BRAZYLIA

Wycieczka objazdowa o 
średnim stopniu intensywności 
połączona z wypoczynkiem w 
Rio i Salwadorze.

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

- przeloty na trasie Warszawa - Rio de Janeiro 
-  Manaus – Salwador - Iguacu - Warszawa
- transport: mikrobusy, samoloty, łódź
- zakwaterowanie: hotele 3***, pokoje 2- osobowe 
z łazienkami, w centralnej Brazylii (poza Manaus) - 
lodge w dżungli

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

- opiekę pilota i miejscowych przewodników
- ubezpieczenie EUROPA 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu 180 USD
- napiwki ok. 70 USD
- obiady i kolacje
- wycieczki fakultatywne wymienione
w programie:  ok. 80 USD

- dopłata do pokoju 1-osobowego 570 USD

I rata:      
II rata:      

III rata: 

CENA:         9 870 PLN + 1 590 USD

800 PLN płatne przy zapisie
9 870 PLN na 35 dni przed terminem 
wyjazdu (minus I rata)
1 590 USD uczestnik zabiera ze sobą

 
12.01 – 25.01.2020*                                
09.02 – 22.02.2020*                                
15.02 – 28.02.2020** 
(karnawał w Rio) 
08.03 – 21.03.2020                                  
30.04 – 13.05.2020*                                 

09.08 – 22.08.2020*
10.10 – 23.10.2020
07.11 – 20.11.2020
28.11 – 11.12.2020
26.12 – 08.01.2021***

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 150 USD
** karnawał - dopłata 500 PLN + 400 USD
  (zmieniony program zwiedzania)

*** termin sylwestrowy - dopłata 840 PLN + 220 USD

RIO DE JANEIRO-
MANAUS-SALWADOR-
WODOSPADY IGUACU  
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Santiago de 
Chile z przesiadkami w portach tranzytowych.
DZIEŃ 2
Przylot do stolicy Chile. Transfer do hotelu. Zwiedzanie 
miasta: wjazd na górujące nad nim wzgórze San Cristóbal 
- podziwianie panoramy Santiago i otaczających go 
gór, spacer po historycznym centrum, w tym pałac 
prezydencki la Moneda, deptak Ahumada, główny plac 
Plaza de Armas i katedra. Nocleg.
DZIEŃ 3
Wyjazd w Andy, do kanionu rzeki Maipo. Po drodze 
zwiedzanie najbardziej popularnej chilijskiej winnicy 
Concha y Tora, wizyta w Casillero del Diablo - „piwniczce 
diabła″. Dalszy przejazd do schroniska górskiego. Pod 
wieczór wycieczka do gorących źródeł Banos Colina na 
zboczach drzemiącego wulkanu San Jose, w głębi Andów, 
przy granicy z Argentyną. Nocleg w schronisku.
DZIEŃ 4 
Półdniowy trekking w parku narodowym Monumento 
Natural El Morado na punkt widokowy przy jeziorku 
położonym w amfiteatrze pokrytych lodowcami gór, 
wśród których dominuje szczyt El Morado - 5 060 m npm. 
Powrót do schroniska. Następnie przejazd nad Ocean 
Spokojny do kurortu Vina del Mar. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 5
Zwiedzanie chilijskiego „Dwumiasta″, czyli nadmorskiego 
kurortu Vina del Mar i portowego miasta Valparaiso, 
którego stara część została wpisana na listę UNESCO. 
Wjazd zabytkową kolejką zębatą na punkt widokowy 
- podziwianie panoramy portu i obu miast. Powrót do 
Santiago. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 6
Transfer na lotnisko i przelot do Calama na północy 
Chile. Przejazd do położonego na najsuchszej 
pustyni świata miasta-oazy San Pedro de Atacama. 
Po południu wycieczka do Valle de la Luna - Doliny 
Księżycowej, zachwycającego swym nieziemskim 
pięknem sanktuarium natury, pełnego niezwykłych form 
wyerodowanych w kolorowym gipsie, glinie i soli. Po 
drodze wspaniałe widoki na góry Cordillera de la Sal, a 

w drodze powrotnej prehistoryczna kopalnia soli. Nocleg 
w hotelu.
DZIEŃ 7
Całodniowa wycieczka do Salar de Atacama i Lagunas. 
Najpierw zwiedzanie wioski - oazy Toconao, gdzie 
można poznać wyroby lokalnego rzemiosła ze skóry, 
wełny lamy i alpaki, kamieni wulkanicznych czy drewna 
z kaktusa, a także zobaczyć zabytkową wieżę kościoła 
San Lucas. Przejazd na wyschnięte słone jezioro Salar 
de Atacama, które sięga aż po ośnieżone wulkany na 
horyzoncie. Następnie wizyta w rezerwacie różowych 
flamingów chilijskich nad Laguną Chaxa. Dalszy przejazd 
na Płaskowyż Andyjski do położonych wysoko w Andach 
jezior Lagunas Miscanti i Menique. Na zakończenie 
zwiedzanie kościółka San Bartolome. Powrót do hotelu 
w San Pedro de Atacama. Nocleg.
DZIEŃ 8
Bardzo wcześnie wyjazd do położonych w niecce wulkanu 
gejzerów Tatio na wysokości 4320 m npm. Śniadanie i 
przechadzki wokół gejzerów - sesja zdjęciowa, a dla 
chętnych kąpiel w gorącej wodzie. Przejazd do pięknie 
położonej wioski La Caspana i do ruin fortecy Pucara 
de Lasana. Następnie oglądanie petroglifów w dolinie 
Río Loa i idealnie okrągłego jeziorka w oazie Laguna 
Inca Coya. Na koniec wizyta w najstarszym kościele 
Chile, pochodzącym z 1540 roku Iglesia San Francisco w 
miasteczku Chiu-Chiu. Nocleg.
DZIEŃ 9
Wcześnie rano wyjazd w kierunku granicy z Boliwią 
do Hito Cajon. Odprawa graniczna i zmiana pojazdu 
na jeepy. Penetracja pustynnych odludzi i zachwyt 
przestrzenią ograniczoną tylko daleką linią horyzontu. 
Przyjazd do Laguny Verde – jeziora o zielonej barwie z 
błękitnym odcieniem położonym na wysokości 5000 m 
npm. Następnie Laguna Colorada - alkaliczne jezioro 
o niesamowicie czerwonawej barwie, będące piekłem 
dla wszelkiego stworzenia i rajem dla przepięknych 
flamingów. Po drodze dolina Dali, gorące źródła oraz 
gejzer, wokół którego unoszą się siarkowe wyziewy. 
Przyjazd do Villa Mar na nocleg.
DZIEŃ 10
Po śniadaniu przejazd przez największe na świecie 

solnisko Salar de Uyuni, które zajmuje powierzchnię 10 
582 km2 - jest to jeden z najbardziej płaskich obszarów 
na świecie (różnica wzniesień wynosi niecałe 41 cm). 
Dojazd do doliny pełnej różnych form skalnych. Następnie 
wizyta na wysepce wznoszącej się na solniskiem - 
Inkahuasi Island  - sesja fotograficzna z potężnymi 
kaktusami. Przyjazd do Colchani i zakwaterowanie  
w hotelu solnym. Nocleg w Palacio de Sal.
DZIEŃ 11
Po śniadaniu przejazd do unikatowego cmentarzyska 
starych lokomotyw. Następnie wyjazd do Potosi - 
najlepiej zachowanego miasta kolonialnego w Boliwii, 
położonego u stóp Cerro Potosi, która przez 200 lat była 
największą kopalnią srebra na świecie (na wysokości  
4 070 m npm). Zwiedzanie miasta i spacer uliczkami, 
gdzie czas się zatrzymał. Nocleg w Potosi.
DZIEŃ 12
Wyjazd do konstytucyjnej stolicy kraju - Sucre, 
wpisanego przez UNESCO na listę światowego 
dziedzictwa. Zwiedzanie miasta będącego również 
najbogatszą aglomeracją Boliwii. Nocleg w Sucre.
DZIEŃ 13
Przejazd na lotnisko. Wylot z Sucre do La Paz. Przylot. 
Transfer do hotelu. Po południu przejazd do Doliny 
Księżycowej (Valle de la Luna), gdzie na skutek erozji 
powstały niesamowite labirynty wąwozów i pinakli. 
Następnie powrót do miasta i zwiedzanie. Nocleg w La Paz.
DZIEŃ 14
Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Wylot do kraju przez 
kilka portów tranzytowych.
DZIEŃ 15
Przylot do Warszawy.

BRAZYLIA CHILE- 
BOLIWIA

26.01 – 09.02.2020*
01.03 – 15.03.2020
08.08 – 22.08.2020*
20.10 – 03.11.2020
07.11 – 21.11.2020
*wysoki sezon –
dopłata 950 PLN + 190 USD

TERMINY:
I rata: 
  
II rata: 

III rata: 

CENA:  8970 PLN + 2580 USD
800 PLN płatne przy 
zapisie

8 970 PLN płatne na 
35 dni przed imprezą 
(minus I rata)

2 580 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
- przeloty na trasie Warszawa – Santiago de Chile – 
Calama, Sucre – La Paz – Warszawa, 

- transport: mikrobus, jeep, 
- transfery lotnisko - hotel – lotnisko,
- zakwaterowanie: hotele 3*-4*, 1 nocleg w schronisku 
(pokoje wieloosobowe, łazienki na korytarzu), 1 nocleg w 
hotelu solnym, 

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

- opiekę polskojęzycznego pilota i miejscowych 
przewodników, 

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

- bilety wstępu i opłaty lotniskowe 180 USD, 
- zwyczajowe napiwki 60 USD, 
- dopłata do pokoju 1-osobowego 850 USD (za wyjątkiem 
schroniska)

Ambitna trasa objazdowa dla koneserów 
pięknych pejzaży, przewyższenia na części 
trasy (pustynia Atacama, Uyuni, La Paz) 
od 2 000 do 4 200 m n.p.m. 

CENA NIE ZAWIERA:

Z ATACAMĄ 
I  UYUNI

UWAGA: istnieje możliwość zrealizowania opcji 
Wyspa Wielkanocna – dodatkowe 3 dni, wycena 
pakietu indywidualnie w zależności od liczby osób.

SANTIAGO DE CHILE - VINA DEL MAR - VALPARAISO 
– CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA – VALLE DE LA 
LUNA – PUSTYNIA ATACAMA – SOLNISKO UYUNI – 
POTOSI – SUCRE – LA PAZ

!
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot przez jeden z portów lotniczych w Europie 
do Chile.
DZIEŃ 2 
Przylot do Santiago de Chile, transfer do hotelu. Krótki odpoczynek po podróży. 
Zwiedzanie miasta: wzgórze San Cristóbal - stąd rozpościera się wspaniały widok na 
miasto i okolicę, znanego z ataku lotniczego na prezydenta Salvadore Allende Palacio 
de la Moneda, dzielnica rządowa, katedra. Nocleg.
DZIEŃ 3 
Wczesnym rankiem wyjazd do Canion Rio Maipo. Po drodze wizyta w największej 
chilijskiej winnicy Concha y Tora. Próba miejscowych win w celu uchwycenia smaku. 
Przejazd w idyllicznym krajobrazie gór przy wtórze pieśni biesiadnych w wykonaniu 
rozochoconych członków wycieczkowego chóru. Przejazd do słynnych ciepłych źródeł 
Banos Colina. Odprężająca kąpiel wśród majestatycznych gór. Przyjazd na nocleg do 
schroniska górskiego. 
DZIEŃ 4 
Poranne rozbudzenie i śniadanie wśród urzekającego świata gór. Po śniadaniu trekking 
na punkt widokowy Laguna El Morado - stąd rozpościera się oszałamiający i rzucający 
na kolana widok na andyjski szczyt Cerro El Morado - 5 060 m n.p.m. Zejście do punktu 
startu. Po południu przejazd do Vina del Mar. Zakwaterowanie. Noc uciech doczesnych 
w największym kurorcie Chile.

DZIEŃ 5 
Zwiedzanie kurortu, okolicznych plaż, portowego miasta Valparaiso. Wjazd starą, 
niemiłosiernie skrzypiącą kolejką zębatą na punkt widokowy. Powrót do Santiago. 
Zakwaterowanie, nocleg.
DZIEŃ 6 
Wczesne śniadanie, przejazd na lotnisko i wylot na leżącą na końcu świata, skrytą i 
tajemniczą Wyspę Wielkanocną. Pierwsze spotkanie z posągami słynnych olbrzymów 
„moai″. Wycieczka piesza na wypełniony wodą krater wulkanu Rano Kao. Genialne 
widoki. Zwiedzanie słynnej z kultu człowieka - ptaka wioski ceremonialnej Orongo. 
Powrót do hotelu. Wieczorem obserwacja rozgwieżdżonego nieboskłonu.
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi i wyjazd na wycieczkę. Podziwiania kamiennych 
olbrzymów ciąg dalszy - wulkan Rano Raraku, gdzie wykuwano moai - sesja zdjęciowa 
między posągami. Słynna, dzika plaża Anakena, gdzie swój obóz miała misja Thora 
Heyerdahla. Powrót do cywilizacji, wizyta na bazarze rzemiosła artystycznego. Przejazd 
na lotnisko, wieczorem wylot na owiane legendą rajskie wyspy Pacyfiku - Polinezję 
Francuską. Przylot do Papeete, stolicy Tahiti. Przejazd do hotelu. Nocleg.

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

CHILE-
WYSPA WIELKANOCNA- 
POLINEZJA FRANCUSKA
(TAHITI - MOOREA - BORA-BORA) 

+ OPCJA PATAGONIA Z ARGENTYNĄ
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I rata:   
II rata:    

III rata: 

CENA:     13 880 PLN + 990 USD + 1350 EUR

800 PLN płatne przy zapisie
13 880 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
990 USD + 1350 EUR uczestnik zabiera ze sobą

Trasa objazdowa średniej trudności z 
wypoczynkiem na Polinezji Francuskiej.

DZIEŃ 9-10 
Wycieczki piesze po okolicy, pływanie, sporty wodne 
lub fakultatywnie safari landroverami po wyspie: punkt 
widokowy Belvedere, plantacje wanilii i ananasów (ok. 
50 EUR). Noclegi na Moorea.
DZIEŃ 11 
Przelot na wyspę Bora-Bora - uznawaną przez 
znawców za ósmy cud natury. Transfer katamaranem 
po niezwykłej urody turkusowych wodach. Błogi 
odpoczynek na jednej z najładniejszych wysp Polinezji, 
beztroskie baraszkowanie w ciepłych wodach, 
delektowanie się urodą Pacyfiku. Nocleg na Bora-Bora.
DZIEŃ 12 
Samodzielne pływanie z maską na rafie koralowej 
lub fakultatywnie wycieczka łodzią wokół wyspy, 
liczenie odcieni niebieskości wody, zabawy z rekinami 
i płaszczkami… W trakcie wycieczki lunch w stylu 
polinezyjskim na brzegu Oceanu (koszt wycieczki ok. 
90 EUR, ale naprawdę warto). Nocleg na Bora-Bora.
DZIEŃ 13 
Odpoczynku ciąg dalszy lub dla chętnych minitrekking 

na pobliskie wzgórze lub też podglądanie wodnego 
świata ciepłych wód Pacyfiku. Nocleg na Bora-Bora.
DZIEŃ 14 
Ostatnie chwile na jednej z najpiękniejszych wysp 
świata. Wieczorem przelot do Papeete. Przerwa 
tranzytowa. 
DZIEŃ 15 
Godz. 00:30 wylot do Chile, przylot do Santiago. 
Transfer do hotelu. Nocleg w Santiago.
DZIEŃ 16 
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Wylot do Europy.
DZIEŃ 17 
Przylot do jednego z europejskich portów lotniczych, 
przesiadka na samolot do Polski, powrót w domowe 
pielesze.

 TERMINY:
14.01 – 30.01.2020* 
11.02 – 03.03.2020** 
03.03 – 19.03.2020
21.04 – 07.05.2020*

04.08 – 20.08.2020***
06.10 – 22.10.2020
03.11 – 24.11.2020**
26.12 –11.01.2021****

CENA ZAWIERA:

- bilet na trasie Warszawa - Santiago de Chile - Wyspa 
Wielkanocna - Tahiti - Bora-Bora - Santiago de Chile – 
Warszawa

- opieka pilota-przewodnika
- zakwaterowanie: hotele 3*/4*, na Moorea - domki 
w polinezyjskim stylu, pokoje 2-os. z łazienkami, 
jeden nocleg w schronisku górskim w Chile (pokoje 
wieloosobowe, łazienki na korytarzu)

- wyżywienie: śniadania 
- wszystkie transfery: lotnisko - hotel - lotnisko
- transport mikrobusami, łodziami, kolejką oraz 
przeloty lokalne

- opłaty za miejscowych przewodników
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 
EUR)

- bilety wstępu i opłaty do parków narodowych 140 
USD (z opcją Patagonia - 290 USD)

- obiady i kolacje
- zwyczajowe napiwki 60 EUR (z opcją Patagonia – 80 
EUR)

- świadczenia fakultatywne wymienione w programie 
140 EUR

- dopłata do pokoju 1-osobowego (za wyjątkiem 
schroniska) 750 EUR (z opcją Patagonia – 750 EUR + 
250 USD)

CENA NIE ZAWIERA:

*wysoki sezon, dopłata 1250 PLN + 240 EUR
**termin wydłużony o 5 dni i rozszerzony o Patagonię 
po stronie chilijskiej i argentyńskiej (Punta Arenas, 
Puerto Natales, Torres del Paine, El Calafate ze słynnym 
lodowcem Perito Moreno, Buenos Aires), dopłata 1 950 
PLN + 1390 USD

***wysoki sezon lotniczy, program zmieniony (bez 
noclegu w schronisku) dopłata 1350 PLN + 250 EUR

****Termin sylwestrowy - dopłata 1 750 PLN + 350 EUR

Wyspa 
Wielkanocna

Santiago 
de Chile

POLINEZJA 
FRANCUSKA
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EKWADOR- 
GALAPAGOS
DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku F. Chopina, wylot do Quito przez Amsterdam. Przylot do Quito. 
Transfer do hotelu, położonego w centrum nowego Quito (przejazd około półtora 
godziny). Zakwaterowanie, potem kolacja. Po kolacji spotkanie zapoznawcze, 
informacje na temat Ekwadoru i wycieczki. Nocleg. 
DZIEŃ 2
Śniadanie. Wycieczka na targ indiański w Otavalo – podróż ok.2 godziny po asfaltowanej 
szosie; po drodze przy dobrej widoczności obserwowanie wulkanu Cayambe (ok. 5700 
m npm), wulkanów Imbabura, Cotacachi i innych. W Otavalo możliwość fotografowania 
i zakupów na najsłynniejszym targu wyrobów ludowych w Ameryce Południowej. 
Po południu zwiedzanie San Antonio de Ibarra (centrum rzemiosła w drewnie)  
i Cotacachi (centrum rzemiosła w skórze). Kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 3
Śniadanie. Wycieczka do Parku Narodowego Cotopaxi i wulkanu Cotopaxi – 5897 
m npm, najwyższego czynnego wulkanu na świecie. Podróż mikrobusem ok. 1.5 
godziny po drodze asfaltowanej i godzina po szutrowej, dojazd na parking (4500 m 
npm), (UWAGA: Dla osób mających problemy z wysokością możliwość wcześniejszego 
postoju i zaczekania na wracającą grupę przy jeziorze Limpiopungo). W trakcie 
dojazdu możwliość obserwowania labarów, roślinności typowej dla strefy paramo, 
jazda wyschniętym dnem jeziora. Przyjazd na miejsce (4500 m n.p.m.) Widokowa 
sesja fotograficzna + ewentualny mini trekking po okolicy lub też (ale tylko dla osób 
przygotowanych kondycyjnie) – trekking do schroniska José Rivas na 4800 m npm. 
Odpoczynek. Możliwość podejścia dalsze 200 m do lodowca. W drodze powrotnej 
przystanek przy jeziorze Limpiopungo (3800 m npm). Ewentualne odebranie osób, 
które zostały na niższej wysokości w trakcie jazdy wyżej. Obserwowanie ptaków 
(endemiczne mewy, dzikie kaczki i inne) i dzikich koni. Po południu zwiedzanie hacjendy 
La Cienega (typowa hacjenda z XVII w.). Kolacja i nocleg w zajeździe w Salcedo.
DZIEŃ 4
Śniadanie w zajeździe. Podróż do dżungli amazońskiej, najpierw Panamericana do 
Ambato i stamtąd asfaltową drogą Ambato-Baños-Puyo. Po drodze przystanek w 
mieście Ambato (wizyta w parku Juan Benigno Vela), wiosce Indian Salasaca (targ 
wyrobów indiańskich) i miejscowości Baños, gdzie znajduje się sanktuarium Matki 

Boskiej, gorące źródła, kaskady; kosztowanie typowych wyrobów z trzciny cukrowej. 
Po południu przejazd tarabita (rodzaj kolejki linowej) przez rzekę Pastaza i zejście do 
wodospadu Pailón del Diablo (Diabelska Patelnia) i przejście po wiszącym moście. 
Kolacja i nocleg w zajeździe w Puyo. 
DZIEŃ 5
Śniadanie w zajeździe. Wycieczka po dżungli pierwotnej i wtórnej, gdzie można 
zobaczyć duża ilość orchidei, helikonii, bromelii, rośliny lecznicze (krew smoka, wilka 
kora, etc.) i użytkowe, drzewa użytkowe (drzewa cynamonowe, kauczukowe, różne 
gatunki palm użytkowych), później wizyta w centrum wyrobów z drzewa balsa (bardzo 
lekkie drzewo, unoszące się na wodzie) i zwiedzanie Tarqui – centrum odzyskiwania 
zwierząt żyjących w Amazonii.  Podróż powrotna do Quito. Kolacja i nocleg w hotelu. 
DZIEŃ 6
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko, przelot na wyspę Baltra (27 km2) na 
Galapagos (flora – kilka gatunków kaktusów, drzewo „palo santo″ i mangrowce). 
Przeprawa promem przez kanał Itabaka na wyspę Santa Cruz (986 km2), druga 
co do wielkości i najbardziej zaludniona wyspa. Przejazd do miejscowości Puerto 
Ayora, największej na archipelagu. Zakwaterowanie w hotelu. Po południu zwiedzanie 
wyższych partii wyspy, obserwowanie gigantycznych żółwi galapago w ich naturalnym 
środowisku. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 7
Śniadanie w hotelu. Transfer na jacht dzienny i rejs na wyspę Seymour Norte, na 
wyspie obserwowanie lwów morskich, iguan lądowych i morskich i różnorodnych 
ptaków morskich. Lunch na jachcie i po południu jacht przemieszcza się na Playa 
Bachas w północnej części wyspy Santa Cruz, gdzie znajduje się plaża z białego koralu 
– możliwość pływania, snorkelingu i opalania. W okresie reprodukcji żółwi morskich 
można je tutaj oglądać z bliska, a w pobliskich stawach okresowo pojawiają się różowe 
flamingi. Ok. 16-tej powrót do Puerto Ayora. Kolacja i nocleg w hotelu w Puerto Ayora.
DZIEŃ 8
Śniadanie w hotelu. Transfer na jacht dzienny i wycieczka na wyspę Plazas o płaskiej 
powierzchni, utworzonej z bloków lawowych wydźwigniętych z dna morskiego; fauna 
iguan lądowych, lwów morskich, endemicznych krabów, ptaków (endemiczne mewy, 
endemicznych jaskółki, pufines, zięby Darwina, etc.). Ciekawy wygląd nadaje wyspie 
roślina Sesuvium tworząca czerwony dywan w części wschodniej wyspy oraz liczne 
kaktusy. Lunch na jachcie i po południu Punta Carrión w północnej części wyspy Santa 
Cruz - możliwość snorkelingu i oglądania dużej ilości ryb tropikalnych, mantarai i żółwi.  
Ok. 16-tej powrót do hotelu. Kolacja i nocleg w hotelu w Puerto Ayora.
DZIEŃ 9
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Stacji Biologicznej Charles Darwin na wyspie Santa 
Cruz, w miejscowości Puerto Ayora, obserwowanie procesu hodowli żółwi galapago i 
różnych gatunków tych gigantycznych zwierząt. Przejazd autobusem przez cala wyspę 
(ok. 1 godzina) do kanału Itabaka, przeprawa promem na wyspę Baltra, transfer na 
lotnisko i odlot do Quito. Transfer do hotelu. Kolacja i nocleg.
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EKWADOR

GALAPAGOS

DZIEŃ 10
Śniadanie. Podróż do gorących źródeł w Papallacta – ok. 2 godziny po drodze 
asfaltowanej. W czasie podróży obserwowanie różnych stref wysokościowych 
(klimat, roślinność) – od 600 m npm do 4200 m npm (droga prowadzi przez Rezerwat 
Ekologiczny Antisana, Park Narodowy Cayambe – Coca; przekracza się kordylierę 
wschodnia Andów przez przelęcz o wysokości 4200 m). Kąpiel w pięknym ośrodku 
w Papallacta, u stóp wulkanu Antisana (ośrodek na wysokości 3300 m n.p.m., temp. 
wody 30- 40°C) – obserwowanie typowej dla tego regionu roślinności i kolibrów. 
Później wizyta w Guango, gdzie można oglądać kilkanaście gatunków kolibrów, 
tangary i orchidee.  Po południu powrót do Quito. Kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 11
Śniadanie. Zwiedzanie nowej części miasta (pomnik Francisco de Orellana, droga 
konkwistadorów, obserwowanie panoramy Guapulo (kościół z XVI w.) i dolin w pobliżu 
Quito, Kongres z fasada, gdzie w kamieniu są wykute sceny z historii Ekwadoru, 
Uniwersytet Katolicki i Politechnika, parki El Ejido i Alameda, Dom Kultury Ekwadorskiej, 
Bazylika i inne) i kolonialnej części miasta (Plaza Grande, Pałac Prezydencki, Pałac 
Arcybiskupi, renesansowa Katedra z XVI wieku, renesansowy kościół i klasztor San 

Francisco z XVI w. (1535), barokowy kościół La Compañía z początku XVII w. (1605), 
oglądanie panoramy miasta z góry Panecillo). Po południu wycieczka na równik (15 
km na północ od Quito, w półpustynnej dolinie San Antonio de Pichincha), zwiedzanie 
Muzeum Inti Ñan, gdzie można obserwować zjawiska występujące tylko na równiku 
oraz Quito w Miniaturze (kolonialne Quito w skali, z małym spektaklem dźwięku i 
światła); możliwość zrobienia zdjęć stojąc na dwóch półkulach jednocześnie. Kolacja 
pożegnalna i nocleg. 
DZIEŃ 12
Po śniadaniu targ wyrobów ludowych, 
możliwość zakupu pamiątek. Transfer 
na lotnisko. Wylot do Amsterdamu.
DZIEŃ 13 
Przylot do Amsterdamu. Przerwa 
tranzytowa i dalszy lot do 
Warszawy.

CENA ZAWIERA:

I rata:    

II rata:    

 

CENA:         6 950 PLN + 2 470  USD  

800 PLN płatne przy zapisie

6950 PLN + 2470 USD x kurs 
sprzedaży PEKAO SA płatne na 35 
dni przed imprezą (minus I rata)

  TERMINY:

12.01 – 24.01.2020 
26.01 – 07.02.2020* 
20.02 – 03.03.2020
13.03 – 25.03.2020
23.04 – 05.05.2020
14.06 – 26.06.2020

01.07 – 13.07.2020*
12.08 – 24.08.2020*
21.09 – 03.10.2020
05.10 – 17.10.2020
08.11 – 20.11.2020

- przelot na trasie Warszawa - Quito - Galapagos -
Quito - Warszawa

- transfery hotel –lotnisko -hotel i transport-mikrobus
- 4-dniowa wycieczka na Galapagos z noclegami w 
hotelu 3***

- śniadanie i obiadokolacje (na Galapagos 3 posiłki)
- zakwaterowanie w Quito w rodzinnym/butikowym 
hoteliku 3***

- transport: na kontynencie mikrobus, na Galapagos 
jacht klasy turysta superior

- polskojęzyczny pilot-przewodnik polskim w części 
kontynentalnej Ekwadoru

- na Galapagos przewodnik angielskojęzyczny 
(polskojęzyczny przy grupie powyżej 15 osób) 

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

- wstępu do Parku Narodowego Galapagos  130 USD
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  120 USD
- zwyczajowych napiwków 60 USD
- dopłaty do pokoju 1 osobowego 420 USD 
- opłaty lotniskowe ok. 46 USD 

CENA NIE ZAWIERA:

Wycieczka objazdowo 
– wypoczynkowa 
o średnim stopniu 
trudności, w części 
kontynentalnej 
zwiększony stopień 
trudności (wysokość 
od 2400 do 3600 m).

*wysoki sezon, dopłata – 960 PLN + 60 USD



I rata:      
II rata:      

III rata: 

CENA:        6 950 PLN + 2 490 EUR
800 PLN płatne przy zapisie
6 950 PLN – płatne na 35 dni 
przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)
2 490 EUR uczestnik zabiera 
ze sobą

 
21.03 – 06.04.2020
11.08 – 27.08.2020*

07.10 – 23.10.2020
05.11 – 21.11.2020

TERMINY:

* wysoki sezon – dopłata 550 PLN
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Bogoty przez 
port tranzytowy. Przylot. Aklimatyzacja w stolicy Kolumbii 
leżącej na wysokości 2640 m n.p.m, gdzie każdy znajdzie 
coś ciekawego dla siebie. Spacer w Parku nr 93 lub na 
Usaquen. Nocleg w Bogocie.
DZIEŃ 2
Po śniadaniu zwiedzanie Starego Miasta: Plaza de Bolívar z 
Budynkiem Kongresu (Kapitol), Pałacem Sprawiedliwości, 
Pałacem Liévano i Narino, Katedrą oraz Pałacem 
Arcybiskupa. Następnie dzielnica La Candelaria, pełna 
kolorowych budynków oraz pięknie odrestaurowanych 
kościołów reprezentujących hiszpańską architekturę 
kolonialną. Wizyta w Sanktuarium Upadku Pana Jezusa na 
wzgórzu Monserrate, które góruje nad centrum Bogoty. 
Nocleg w Bogocie. 
DZIEŃ 3
Po śniadaniu zwiedzanie Muzeum Złota, które mieści 
niezwykłą kolekcję prekolumbijskich artefaktów. 
Jest to największa kolekcja złotych dzieł sztuki na 
świecie. Wczesnym popołudniem wyjazd komfortowym 
minibusem (ok. 7 godzin ) do San Jose Del Guaviare, gdzie 
zaczyna się dżungla Amazonii... Dopiero niedawno obszar 
ten otworzył się na turystykę, stąd można podziwiać w 
całej okazałości piękno kolorowych rzek, starożytnych 
formacji skalnych, różnorodność rdzennych kultur i 
bezkres dzikiej przyrody. Nocleg.
DZIEŃ 4
Wycieczka do Laguna Damas del Nare na obserwację 
toninas, czyli delfinów słodkowodnych, które są 
przyzwyczajone do obecności człowieka, chętnie bawią 
się i podpływają do turystów kąpiących się w rzece. 
Dla chętnych wieczorem impreza w towarzystwie 
rdzennej społeczności Tucano, podczas której będzie 
możliwość podziwiania kultury i rzemiosła, delektowania 
się miejscową kuchnią oraz wspólnego celebrowania 
wyjątkowego posiłku (15 Eur). Nocleg w San Jose Del 
Guaviare. 
DZIEŃ 5
Wyjazd z samego rana lokalnym transportem do 
Serranía de La Lindosa (na liście UNESCO). Znajduje się 

tu kamienne miasto, w skład którego wchodzą tunele, 
jaskinie, labirynty i formacje skalne, przeczące prawom 
grawitacji. Krwistoczerwony kolor obrazów naniesionych 
na powierzchnię pradawnych formacji skalnych pobudza 
wyobraźnię. Nocleg w San Jose Del Guaviare.
DZIEŃ 6
Serrania de la Macarena rozwidla się na kilka strumieni 
wody, które zamieniają się w kolorowe rzeki oraz kanały, 
które można spotkać jedynie w Kolumbii dzięki obecności 
wyjątkowych roślin La Macarenia clavigera i Ninfa de las 
Aguas. Podziwianie barw szeregu kaskad, wodospadów 
i korytarzy w Cano Sabana. Po południu przejazd do 
Villavicencio, stolicy departamentu Meta. Nocleg. Dla 
chętnych wyjście na zabawę w rytmach salsy.
*Realizacja programu w Guaviare zależy od pogody, pory 
roku i może ulec zmianie w oparciu o decyzję operatora, 
aby zapewnić bezpieczeństwo podróżnym.
DZIEŃ 7
Po śniadaniu przejazd komfortowym minibusem do 
Salento (ok. 8 godzin z przerwami). Po drodze dla 
chętnych przystanek na lunch w lokalnej restauracji, 
gdzie będzie okazja spróbować specjałów kuchni 
kolumbijskiej. Nocleg w Salento.
DZIEŃ 8
Dzień w Regionie Kawy, który słynie z malowniczych 
krajobrazów oraz zróżnicowanej flory i fauny (na liście 
Unesco). Zwiedzanie miejscowej plantacji kawy, gdzie 
dowiemy się jak wygląda cały proces od momentu zbioru 
kawy do momentu zaparzenia. Okazja do skosztowania 
świeżo zmielonej, aromatycznej kolumbijskiej kawy. 
Następnie spacer do położonej nieopodal Doliny Cocora, 
imponujące palmy woskowe potrafią osiągnąć wysokość 
60 metrów, są najwyższymi drzewami na świecie. Dolina 
Cocory to jedyne miejsce na świecie, gdzie rośnie ten 
gatunek palmy. Nocleg w Salento.
DZIEŃ 9
Wyjazd do Medellin (ok. 6 godzin). Po drodze relaksująca 
i zdrowotna kąpiel w wodach termalnych w Santa Rosa 
de Cabal. Przyjazd i nocleg w Medellin.
DZIEŃ 10
W mieście wiecznej wiosny zobaczymy na własne oczy 

jak odradza się Comuna 13, czyli dzielnica, która stara 
się zatrzeć swą owianą złą sławą przeszłość poprzez 
sztukę uliczną. Znajdziemy tam muzykę, murale i 
graffiti, tworzone po to, aby opowiedzieć nową historię 
porozumienia i pokoju. Wolne popołudnie pozwoli 
nacieszyć się atmosferą miasta. Nocleg w Medellin.
DZIEŃ 11
Wycieczka na szczyt głazu El Peñol, wejście na 
dwustumetrowy monolit (740 stopni). Z góry można 
podziwiać panoramę zielonych gór i błękitnych jezior. 
Następnie rejs łodzią po jeziorach do miasteczka 
Guatapé, słynącego z kościoła i pięknych kolorowych 
obrazów, które zdobią domy mieszkańców. Powrót do 
Medellin. Nocleg.
DZIEŃ 12
Transfer na lotnisko i przelot do Cartageny. Cartagena de 
Indias zachwyci swoją architekturą, historią i kuchnią (na 
liście Unesco). Zwiedzanie Starego Miasta otoczonego 
wielobarwnymi murami obronnymi oraz zamku San Felipe 
de Barajas, arcydzieła architektury wojskowej. Wieczorem 
dla chętnych objazd miasta lokalnym autobusem hop on i 
hop off, który zatacza pętlę po najciekawszych atrakcjach 
(ok. 10 Eur). Nocleg w Cartagena.
DZIEŃ 13
Wycieczka na Wyspy Różańcowe leżące u wybrzeży 
Kolumbii na Morzu Karaibskim. Tworzą one podwodny 
park przyrodniczy, idealny do obserwacji rafy koralowej. 
Jest do doskonałe miejsce do relaksu na piaszczystej, 
tropikalnej plaży pośród palm kokosowych. Dla chętnych 
snorkeling (ok. 10 Eur), spływy kajakowe (ok. 15 Eur) lub 
Akwarium San Martin de Pajarales (ok. 10 Eur). Powrót i 
nocleg w Cartagena.
DZIEŃ 14
Przejazd z Cartageny do Palomino (ok. 5 godzin) 
wzdłuż wybrzeża Morza Karaibskiego. Palomino jest 
fascynującym i niezapomnianym miejscem, w którym 
znajduje się jedna z najcudowniejszych plaż Kolumbii. 
Czas na relaks i odpoczynek. Nocleg w Palomino.
DZIEŃ 15
Ciąg dalszy wypoczynku i relaksu. Dla chętnych 
dwugodzinny tubing na rzece w Palomino, spływ wśród 
pięknych krajobrazów i gęstej tropikalnej roślinności, 
okazja do obserwacji wielu gatunków ptaków i małp. 
Spływ zakończy się wpłynięciem do Morza Karaibskiego 
(ok. 10 Eur). Nocleg w Palomino.
DZIEŃ 16
Przejazd na lotnisko w Santa Marta. Przelot do Bogoty. 
Pożegnanie się z polskojęzycznym pilotem. Przerwa 
tranzytowa. Przelot do Europy.
DZIEŃ 17
Przylot do Warszawy.

Trasa objazdowo-pobytowa 
o średnim stopniu 
trudności

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

- przeloty na trasie Warszawa – Bogota, Medellin - 
Cartagena, Santa Marta - Bogota - Warszawa

- transport: mikrobus, 
- zakwaterowanie: hotele 3*, hotel eco w Palomino
- wyżywienie: śniadania i 3 obiady
- opiekę polskojęzycznego pilota rezydującego 
w Kolumbii (spotkanie i pożegnanie w Bogocie)

- opiekę miejscowych przewodników
- ubezpieczenie EUROPA 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu 160 EUR
- napiwki ok. 60 EUR
- dopłata do pokoju 1 – osobowego 550 EUR
- wycieczki fakultatywne wymienione w 
programie ok. 90 EUR

- kolacje i pozostałe obiady 

KOLUMBIA

HISTORIA, PRZYRODA I LUDZIE
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DZIEŃ 1              Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. 
Wylot do Cayenne przez Paryż. Nocleg w Paryżu. 
DZIEŃ 2             Wylot z Paryża do Cayenne (Gujana 
Francuska). Miasto Cayenne zostało założone w XVII wieku 
przez francuskich kupców, którzy zbudowali na wybrzeżu 
twierdzę Fort Ceperou, broniącą handlową osadę przed 
zagrożeniem ze strony piratów. Dzisiejsza stolica kraju 
(departamentu Francji) to kameralna, 40-tysięczna 
miejscowość zwana „Francją w Tropiku″. Relaksowe 
zwiedzanie miasta: plac centralny - Place Grenoble 
z budynkami rządowymi, Place des Palmistes, który 
wyznacza początek głównej ulicy handlowej, katedra, 
ratusz i bazar. Aklimatyzacyjny spacer nad brzegiem 
oceanu. Nocleg w Cayenne.
DZIEŃ 3            Przejazd 65 km na zachód od Cayenne 
do leżącego blisko równika Kourou. Przepłynięcie 
katamaranem na jedną z trzech wysepek skazańców – 
wyspę Św. Józefa. Wieczorem powrót do Kourou. Nocleg.
DZIEŃ 4            Zwiedzanie Centrum Lotów Kosmicznych, 
które podlega Europejskiej Agencji Kosmicznej (w 
zależności od dostępności). Stąd wysyła się satelity 
okrążające kulę ziemską przy pomocy rakiety nośnej 
Ariane 5. Zapoznanie się z centrum kontroli lotów oraz 
wystawą Spaceexpo. Po południu dalszy przejazd lokalną 
drogą na zachód w kierunku Surinamu. Po kilku godzinach 
przyjazd do miasta granicznego Saint Laurent du Maroni, 
które jest ciekawym przykładem połączenia architektury 
kolonialnej i osady indiańskiej. Przepłynięcie łodziami 
szerokiej na 3 km granicznej rzeki Maroni do leżącego 
na drugim brzegu rzeki miasta Albina i dalszy przejazd 
do stolicy Surinamu - Paramaribo. Wieczorny spacer po 
mieście. Nocleg w Paramaribo.
DZIEŃ 5            Zwiedzanie najciekawszych przykładów 
architektury kolonialnej, zbudowanej przez Brytyjczyków 
i Holendrów: parlament, Plac Niepodległości z Pałacem 
Prezydenckim, ratusz, fort Zeelandia leżący nad rzeką 
Waterkant, uliczka Lim- a-Po-Straat z drewnianymi 
domami należącymi niegdyś do kupców, katedra katolicka 
z 1885 r., meczet i holenderska synagoga. Nocleg w 
Paramaribo.
DZIEŃ 6            Po śniadaniu wyjazd do Georgetown. Po 
drodze podglądanie życia miejscowej ludności, otaczającej 
przyrody. Po przyjeździe do Georgetown transfer do hotelu. 
Wieczorny spacer po mieście. Nocleg.
DZIEŃ 7            Rano przelot awionetką do Iwokramy. 
Iwokrama to las deszczowy o powierzchni 3710 km2. 
Na jego terenie żyje wiele gatunków fauny i flory. Do 
obserwacji egzotycznych ptaków przyda się lornetka. 
Zakwaterowanie. Wizyta w indiańskiej wiosce. Zapoznanie 
się z zajęciami Indian i ich codziennym życiem. Czas na 
spacery, nocleg w lodżach w Iwokramie.
DZIEŃ 8            Wcześnie rano ekscytujący spacer 30 
m nad ziemią pomostami umieszczonymi w koronach 
drzew. Powrót do miejsca zakwaterowania na śniadanie. 
Przejazd do Annai. Zakwaterowanie w lodżach. Wieczorem 
spacer na najbliższe wzgórze, z którego rozciąga się widok 
na zielony przestwór sawanny ograniczonej w swym 
bezkresie jedynie odległą linią horyzontu. Kolacja i nocleg 
w lodżach w Annai.
DZIEŃ 9            Przejazd przez tereny suchej sawanny 
i tereny podmokłe pełne kapibar taplających się w 
przybrzeżnych mokradłach, ptaków kłapiących dziobami 
i jaguarów szczerzących paszcze w głośnym zachwycie 
na widok białych turystów. Jedno z magicznych miejsc o 
cudnych widokach z rzadka przysłoniętych amorficzną 
chmurą złaknionych krwi komarów. Wycieczka chybotliwą 
łodzią pośród trzcin kryjących podstępne kajmany. Nocleg 
na rancho w Karanambu.
DZIEŃ 10            Kolejny dzień spędzony na poszukiwaniu 
rzadkich zwierząt oraz nasłuchiwaniu odgłosów dzikiej 
przyrody, jednymi z najbardziej wypatrywanych są 

usłyszane w nocy jaguary. Czas na relaks. Nocleg na 
rancho.
DZIEŃ 11               Rano przelot awionetką ponad zieloną 
dżunglą z Karanambu do Parku Narodowego Kaieteur. 
Spacer na pobliski punkt widokowy Johnson, skąd można 
zobaczyć jeden z najwspanialszych wodospadów Kaieteur, 
o wys. 226 m, który tworzy rzeka Potaro. Sesja fotograficzna 
i zawody, kto najbardziej wychyli się poprzez skaliste 
urwisko w celu uchwycenia spienionej strugi wodospadu w 
całości. Następnie przelot do Georgetown. Georgetown to 
jedyne wielkie miasto Gujany liczące 200 tys. mieszkańców, 
którego centrum stanowi unikalny zespół budynków 
kolonialnych o różnym stanie zachowania. Główną atrakcją 
miasta jest anglikańska katedra św. Jerzego uważana 
za najwyższą w świecie budowlę z drewna. Spacer pod 
neogotycki ratusz, parlament, hale targowe Stabroek, 
pałac prezydencki oraz budynek Biblioteki Narodowej. 
Nocleg w Georgetown. 
DZIEŃ 12            Wylot z Georgetown do Scarborough 
przez Port of Spain. Przylot na lotnisko Crown Port Airport, 
położone 11 km od Scarborough, stolicy Tobago. Transfer 
do hotelu, zwiedzanie Scarborough. Kąpiel o zachodzie 
słońca. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 13            Rano przejazd do Speyside położonego 
na północno-wschodnim krańcu wyspy, rejs statkiem o 
szklanym dnie po zatoce Tyrrela i Little Tobago. Podziwianie 
charakterystycznej przybrzeżnej roślinności. Spacer pod 
zalesioną górę po wysepce, gdzie obserwować nas będą 
płochliwe ptaszki motmoty. Powrót na statek, który będzie 
przepływał nad kilkoma skupiskami koralowców. W czasie 
rejsu będzie można podziwiać ponad 30 gatunków ryb 
tropikalnych. Opcjonalne nurkowanie z maską i rurką. 
Zmiana statku na mikrobus i przejazd do Charlotteville 
na lunch. Po południu fakultatywnie pływanie na kajakach 
po zatoce marynarki wojennej, największym chronionym 
kotwicowisku na Karaibach. Podziwianie widoków, oraz 
stromych klifów, przepłynięcie na przekąskę do zatoki 
Piratów. 
DZIEŃ 14             Przejazd wzdłuż linii brzegowej do 
Roxborough, poprzez dawne plantacje kokosów do 
Rezerwatu Leśnego. Tam mini trekking przez las 
deszczowy, na centralny grzbiet wyspy. Opowieść na temat 
lasów deszczowych, ich fauny i flory. Piknik w Krwawej 
Zatoce, powrót do Scarborough. Przeprawa promem do 
Port of Spain. Nocleg w Port of Spain.
DZIEŃ 15            Po śniadaniu zwiedzanie starej i nowej 
części Port of Spain: parlament, gmach sądu, katedra, 
Plac Woodford, park Savannah. Po południu spacer po 
Caroni Bird Sanctuary i nad jezioro asfaltowe. Nocleg w 
Port of Spain.

DZIEŃ 16                   Rano transfer na lotnisko w Port of 
Spain i wylot do Curacao. Po przylocie transfer do hotelu. 
Czas na zwiedzanie. Nocleg.
DZIEŃ 17                         Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania. 
Wczesnym popołudniem transfer na lotnisko i wylot do 
Europy.
DZIEŃ 18               Przylot do portu przesiadkowego w 
Europie. Przerwa tranzytowa. Przelot do Warszawy. 
Lądowanie na lotnisku Chopina.

- przelot Warszawa - Cayenne; Curacao – Warszawa
- przeloty wewnętrzne na trasie Georgetown - 
Iwokrama; Karanambu – Kaieteur – Goergetown; 
Georgetown – Scarborough; Port of Spain  – Curacao
- zakwaterowanie: hotele 3***, pokoje 2-os. z łazienka-
mi; w interiorze - bazy globtroterskie, w Karanambu 
noclegi na rancho
- wyżywienie: śniadania na całej trasie, 4x lunch i 4x 
kolacja
- transport łodziami, jeepami, autobusem lub mikro-
busem, awionetkami
- przewodnicy miejscowi
- opieka polskiego pilota na całej trasie
- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 
3000 EUR)

- opłaty lotniskowe i wstępy do parków narodowych: 
ok. 100 EUR
- opłaty za wizy: 100 EUR
- zwyczajowe napiwki ok. 50 EUR
- brakujące posiłki: ok. 15 EUR/posiłek (aranżuje pilot)
- dopłata do pokoju 1-osobowego: 890 EUR

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

19.02 – 08.03.2020*

01.03 – 18.03.2020
20.10 – 06.11.2020
20.11 – 07.12.2020

TERMINY:
I rata: 

II rata:    

III rata: 

CENA:  8 960 PLN + 2 990 EUR
800 PLN płatne przy 
zapisie

8 960 PLN + 1 500 EUR 
przeliczone po kursie 
sprzedaży Pekao SA na 
35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)

1 490 EUR uczestnik 
zabiera ze sobą

GUJANA FRANCUSKA
-SURINAM-GUJANA-

TRYNIDAD I TOBAGO-CURACAO

*karnawał - 
dopłata 
890 PLN + 420 EUR 
(wydłużony 
program do 19 dni)

Wycieczka objazdowo-
pobytowa o średnim 
stopniu trudności
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DZIEŃ 1  
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Meksyku 
przez jeden z europejskich portów lotniczych. Przylot do 
Miasta Meksyk. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg.
DZIEŃ 2
Zwiedzanie Mexico City: Stare Miasto z Pałacem Prezydenckim 
i Katedrą, Plac Trzech Kultur, Bazylika Matki Bożej  
z Gwadelupy - najczęściej odwiedzane sanktuarium obu 
Ameryk. Wczesnym popołudniem fascynująca wspinaczka na 
słynne piramidy w Teotihuacan z Piramidą Słońca, Księżyca  
i Pałacem Pierzastego Węża. Nocleg.
DZIEŃ 3
Zwiedzanie największej w świecie kolekcji przedmiotów 
kultury materialnej z czasów prekolumbijskich w Muzeum 
Antropologicznym. Przejazd do Oaxaca. Po drodze sesja 
zdjęciowa w niepowtarzalnej scenerii gigantycznych kaktusów. 
Wieczorny spacer po kolonialnym centrum Oaxaca. Nocleg.
DZIEŃ 4
Zwiedzanie, położonej na zniwelowanym szczycie góry, stolicy 
dawnej cywilizacji Zapoteków - Monte Alban oraz spacer po 
kolonialnym centrum Oaxaca, które (wraz ze stanowiskiem 
Monte Alban) figuruje na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO: Katedra, Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, 
Kościół Santo Domingo, którego wnętrze zdobione dekoracją 
stiukową należy do najbogatszych w Meksyku. Nocleg
DZIEŃ 5
Zwiedzanie zagadkowego miasta - cmentarzyska Misteków - 
Mitla. Po drodze postój przy najstarszym drzewie w Meksyku, 
posiadającym najgrubszy pień spośród drzew rosnących na 
Ziemi. Przejazd do Chiapa de Corzo, gdzie odnaleziono pierwszą 
wypisaną datę, najwcześniejszą formę pisma hieroglificznego 
a także najwcześniejszy mezoamerykański grób. Nocleg.
DZIEŃ 6 
Przejazd do kanionu Sumidero - wycieczka łodzią w pięknej 
scenerii kanionu będącego przełomem rzeki Grijalva, 
podziwianie wylegujących się w promieniach słońca krokodyli. 
W drodze do San Cristobal wizyta w indiańskiej wiosce San 
Juan Chamula z kościołem, w którym w zadziwiającym 
rytuale mieszają się tradycje chrześcijańskie z szamańskimi 
obrzędami. Wieczorny spacer po stolicy zapatystów - San 
Cristobal de las Casas. Nocleg.
DZIEŃ 7 
Przejazd do Panajachel w Gwatemali - malowniczego 
miasteczka nad brzegiem jeziora Atitlan. Według badań, w tym 
położonym w kraterze wulkanu i otoczonym trzema innymi 
wulkanami jeziorze znajdują się pozostałości kilku miast 
Majów. Wycieczka łodzią po jeziorze. Nocleg w Panajachel.
DZIEŃ 8   
Zwiedzanie tradycyjnego targu w Chichicastenago (czwartek, 
niedziela), na którym zaopatrzyć się można w piękne wytwory 
tamtejszego rzemiosła. Miasto to znane jest również jako 

ważny ośrodek kultury Majów z najważniejszym zabytkiem - 
XVII-wiecznym kościołem Santo Tomas, na którego schodach 
odbywa się ów targ. Alternatywnie wizyta na targu w 
Solola (wtorek i piątek). Przejazd do miasteczka Antigua - 
kulturalnej stolicy Gwatemali. Zakwaterowanie w kolonialnym 
hotelu, nocleg.
DZIEŃ 9   
Zwiedzanie Antigua - uroczego miasta, pełnego autentycznych 
Indian i unikalnych budowli z początków epoki kolonialnej z 
zachowanym charakterystycznym dla miast kolonialnych 
układem ulic krzyżujących się pod kątem prostym. Odnaleźć 
tu można wiele budowli w stylu baroku kolonialnego z XVII 
i XVIII wieku. Dodatkowo dla osób spragnionych wrażeń 
wspinaczka na pobliski, wciąż aktywny wulkan Pacaya, 
możliwość zobaczenia wydobywającej się lawy (koszt ok. 30 
USD). Nocleg w Antigua.
DZIEŃ 10   
Wyjazd z hotelu wczesnym rankiem i przejazd do Copan 
(Honduras), jednego z największych i najważniejszych miast 
Majów. Zwiedzanie ruin stolicy Państwa Majów. Przejazd do 
Rio Dulce (Gwatemala) - cennego i unikalnego, naturalnego 
rezerwatu. Nocleg w pobliżu rezerwatu.

DZIEŃ 11   
Podróż łodzią po rzece Rio Dulce do miasteczka Livingston 
leżącego u ujścia rzeki do Zatoki Honduraskiej. Podziwianie 
piękna naturalnych krajobrazów po obu stronach rzeki. 
Przejazd do Flores, którego najstarsza część miasta znajdująca 
się na wyspie była ostatnią ostoją cywilizacji Majów. Nocleg we 
Flores.
DZIEŃ 12  
Wcześnie rano przejazd z Flores do Tikal - zagubionych 
w dżungli unikalnych piramid Majów.Zwiedzanie dawnych 
kompleksów mieszkalno - ceremonialnych, wejście na 
Piramidę Dwugłowego Węża - jedną z najwyższych piramid 
Ameryki Prekolumbijskiej. Obiad w dżungli w towarzystwie 
ciekawskich ostronosów. Późnym popołudniem powrót do 
hotelu na wyspie (przy dużym zainteresowaniu również 
zwiedzanie Yaxha). Nocleg we Flores.
DZIEŃ 13    
Wczesnym rankiem wyjazd z Flores do Palenque (Meksyk) - 
miasta najsłynniejszego władcy Majów - Pakala. Po drodze 
wyprawa łodziami po rzece Usumacinta do ruin Yaxchilan. 
Podziwianie wzbijających się do lotu tukanów i odgłosów 
szczytujących wyjców. Nocleg w Palenque. 
DZIEŃ 14    
Zwiedzanie zatopionych w dżungli świątyń Majów w Palenque. 
Przejazd do Campeche. Zwiedzanie tego jedynego, otoczonego 
murami obronnymi, miasta kolonialnego wraz z fortem 
San Miguel, który w przeszłości chronił mieszkańców przed 
atakami piratów. Nocleg w Campeche.
DZIEŃ 15   
Przejazd do rezerwatu w Celestun - pływanie łodziami 
wśród kolonii pozujących do fotografii flamingów i spacer 
po namorzynowym lesie. Możliwość kąpieli w Zatoce 
Meksykańskiej. Przejazd do Uxmal, zwiedzanie majestatycznych 
ruin majańskich . Następnie przejazd do Meridy, nocleg.
DZIEŃ 16         
Przejazd do Chichen Itza. Podziwianie wspaniałego kompleksu 
budowli Majów z Piramidą Pierzastego Węża, monumentalnym 
boiskiem do gry w pelote i ofiarną studnią, w której zatapiano 
wg legendy dziewice. Przejazd do Playa del Carmen….
DZIEŃ 17      
Plażowanie nad turkusowym Morzem Karaibskim w Playa del 
Carmen, zwanej inaczej „meksykańskim Miami″. Nocleg.
DZIEŃ 18    
Około południa przejazd na lotnisko w Cancun i przelot do 
Mexico City. Odlot do Europy. 
DZIEŃ 19    
Przylot do europejskiego portu tranzytowego. Przesiadka 
na samolot do Warszawy. Lądowanie na lotnisku Okęcie. 
Zakończenie wyprawy.

Wycieczka objazdowa 
średniej skali trudności.

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Mexico 
City, Cancun - Warszawa

- hotele 3*** lub 4**** pokoje 2-os. z łazienkami
- transport klimatyzowanym mikrobusem lub 
autobusem, łódź

- opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika 
na całej trasie

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

- bilety wstępu i opłaty za przewodników: 
290 USD

- opłaty graniczne: 60 USD
- napiwki: 70 USD
- posiłki niezawarte w programie
(aranżuje pilot)

- dopłata do pokoju 1-osobowego: 370 USD

I rata:      
II rata:         

     

CENA:       6 790 PLN + 1 590 USD

800 PLN płatne przy zapisie
6 790 PLN + 1 590 USD x kurs 
sprzedaży Pekao SA na 35 dni przed 
terminem wyjazdu (minus I rata)

 24.01 – 11.02.2020
13.02 – 03.03.2020
21.03 – 08.04.2020
08.04 – 26.04.2020 

01.10 – 19.10.2020
05.11 – 23.11.2020
19.12.2020 – 06.01.2021*

TERMINY:

* Termin świąteczno-sylwestrowy - dopłata
 1 460 PLN + 190 USD

MEKSYK-
HONDURAS-GWATEMALA 

exico City - Oaxaca - Monte 
Alban - Mitla - Chiapa de 
Corzo - Sumidero - San 
Cristobal de las Casas - 

Panajachel - Cichicastenango - Antigua - 
Copan (Honduras) - Rio Dulce - Flores - Tikal 
- Palenque - Yaxchilan - Campeche - Merida 
- Uxmal - Chichen Itza - Playa del Carmen

M
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie, 
wylot z Warszawy do Mexico City przez 
jeden z europejskich portów lotniczych. 
Przylot do Miasta Meksyk. Transfer  
z lotniska do hotelu. Zakwaterowanie. 
Nocleg.
DZIEŃ 2
Po śniadaniu przejazd do ruin „miasta 
bogów″ TEOTIHUACAN, zwiedzanie 
największych piramid obu Ameryk: 
Piramida Słońca, Piramida Księżyca, 
Świątynia Pierzastego Węża. Po drodze 
wizyta w sanktuarium Matki Boskiej 
z Gwadelupy - centrum religijnym w 
obecnym Meksyku. Ok. 19:00 powrót do 
hotelu, czas wolny, nocleg.
DZIEŃ 3
Zwiedzanie stolicy: Katedra, Pałac 
Prezydencki, Muzeum Antropologiczne. 
Spływ łodziami po ukwieconych 
ogrodach Xochimilco w rytm muzyki 
mariachi i marimba. Nocleg w Mexico 
City.
DZIEŃ 4 
Przejazd do uniwersyteckiego 
miasta Cuernavaca, zwiedzanie 
katedry, spacer po najciekawszych 
zakątkach miasta, możliwość posilenia 
zmęczonych ciał w lokalnej jadłodajni. 
Po drodze zwiedzanie jaskiń Grutas 
de Cacahuamilpa. Wczesnym popołudniem przejazd do 
srebrnego miasta - Taxco, słynnego z arcydzieł sztuki 
jubilerskiej. Zakwaterowanie w hotelu, wieczorny spacer. 
Możliwość podejrzenia życia prowincjonalnego miasta 
Meksyku. Nocleg.
DZIEŃ 5
Zwiedzanie miasta: wizyta w warsztatach ze srebrem, 
punkty widokowe, perła kolonialnej sztuki Meksyku, 
barokowy kościół św. Sebastiana i św. Pryscylli. 
Około południa przejazd do najsłynniejszego kurortu 
Pacyfiku - Acapulco. Przyjazd w późnych godzinach 
popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 6
Wypoczynek w Acapulco: plażowanie, sporty wodne, 
etc. Fakultatywnie: zwiedzanie Acapulco, diamentowe 
wybrzeże, rejs po zatoce oraz udział w pokazach 
karkołomnych wysokościowych skoków do wody ze 
skał La Quebrada, czy wyprawa na lagunę Coyuca, która 
posłużyła za scenerię do filmu „Rambo″. Rejs po rzece. 
Degustacja Iguany. Kąpiel na słynącej z wysokich fal 
plaży Revolcadero. Nocleg.
DZIEŃ 7
Odpoczynku ciąg dalszy; pływanie sporty wodne, 
plażowanie. Późnym popołudniem przejazd do Mexico 
City. Wieczorem możliwość spaceru na Plac Garibaldi. 
Nocleg.

DZIEŃ 8
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Havany. 
Przejazd do hotelu. Nocleg w Havanie.
DZIEŃ 9
Po śniadaniu zwiedzanie Hawany: Plac Rewolucji, 
bulwar Malecon, Cmentarz Colon, Plac Katedralny; 
następnie szlakiem Hemingwaya: bar Bedeguita del 
Medio, bar Floridita, Hotel Ambos Mundos, muzeum 
rumu. Wieczorem fakultatywnie: możliwość wyjścia 
do najsłynniejszego kabaretu Kuby „Tropicana″ (strój 
wieczorowy) - wraz z przejazdami, drinkiem i przekąską 
lub odwiedzenia we własnym zakresie Kabaretu Parisien 
- bez dojazdu, drinka ani przekąski. Nocleg.
DZIEŃ 10
Śniadanie. Przejazd nad Zatokę Świń. Dalszy przejazd 
do Cienfuegos. Po przyjeździe zwiedzanie Cienfuegos: 
Katedra, Plac Jose Marti. Wieczorna wizyta w Palacio 
del Valle z możliwością popróbowania typowych drinków 
kubańskich i posłuchania gorących rytmów kubańskich. 
Nocleg w Cienfuegos lub w Trinidadzie.
DZIEŃ 11
Po śniadaniu zwiedzanie perły kubańskiej architektury 
kolonialnej Trinidadu: Plaza Mayor, kościół parafialny 
Santisima Trinidad, wizyta w Cancanchara - stolicy 
afrokubańskiej muzyki, dawny klasztor Św. Franciszka, 
Muzeum Romantyzmu. Po południu odpoczynek w hotelu 
w okolicach Trinidadu. Nocleg.

DZIEŃ 12
Do południa możliwość korzystania z plaż Morza 
Karaibskiego. Po popołudniu wizyta w słynnej z upraw 
trzciny cukrowej Dolinie Ingenios wraz z wejściem na 
wieżę Iznaga. Przejazd przez miasto Che Geuvary - Santa 
Clara, z krótkim postojem przy mauzoleum, do słynnego 
kurortu Varadero. Nocleg.
DZIEŃ 13-14
Wypoczynek w Varadero lub fakultatywnie wyprawa 
katamaranem na Wyspę Cayo Blanco. Po drodze 
pływanie z delfinami oraz snorkeling połączony z 
podziwianiem podwodnego świata Karaibów. Plażowanie 
na dziewiczej wyspie. Podczas pływania katamaranem 
drinki krajowe. Na wyspie degustacja miejscowego 
przysmaku - langusty. (Cena ok. 100 EUR). Nocleg.
DZIEŃ 15
Do południa korzystanie z promieni słonecznych. Po 
południu przejazd na lotnisko w Havanie i wylot do Polski 
przez jeden z europejskich portów lotniczych.
DZIEŃ 16
Wylot do Warszawy, lądowanie na lotnisku Okęcie. 
Powrót w domowe pielesze z sombrero w dłoni…

Wycieczka objazdowo - 
wypoczynkowa o średnim 
stopniu trudności. 

I rata:      

II rata:  

CENA:    6 980 PLN + 1 590 USD

800 PLN płatne przy 
zapisie
6 980 PLN + 1 590 USD x 
kurs sprzedaży Pekao SA 
płatne na 35 dni przed 
imprezą (minus I rata)

 
11.01 – 26.01.2020
08.02 – 23.02.2020
14.03 – 29.03.2020
18.04 – 03.05.2020
15.11 – 30.11.2020*
27.12.2020 – 11.01.2021**

TERMINY:

*wysoki sezon – 
dopłata 760 PLN + 180 USD

**termin sylwestrowy - 
dopłata 1 700 PLN + 390 USD

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Meksyk - Hawana - 
Meksyk - Warszawa

- zakwaterowanie w hotelach: 3*** /4****
- opiekę pilota - przewodnika na terenie Meksyku i Kuby
- przejazdy mikrobusami lub autokarem z klimatyzacją
- transfery z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko
- wyżywienie: śniadania na całej trasie
- ubezpieczenie TU Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- wycieczki fakultatywne wymienione w programie:
 ok 350 USD

- bilety wstępu i koszty 
przewodników: 100 USD

- opłata wylotowa z Kuby 25 EUR
- zwyczajowe napiwki: 50 USD
- pozostałe posiłki (aranżuje 
pilot)

- dopłata do pokoju 
1-osobowego: 480 USD

UWAGA:
Imprezy fakultatywne odbywają się przy 
minimum 10 chętnych osobach. Pojedynczo 
można dołączyć do grupy anglojęzycznej.

MEKSYK
-KUBA

MEXICO CITY-
TEOTIHUACAN-
XOCHIMILCO-MEXICO 
CITY-CUERNAVACA-
TAXCO-ACAPULCO-
HAVANA-CIENFUEGOS-
TRINIDAD-SANTA 
CLARA-VARADERO
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Limy przez Amsterdam lub Paryż. 
Przylot do stolicy Peru w późnych godzinach popołudniowych. Powitanie na lotnisku 
przez polskojęzycznego pilota. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Przyjęcie powitalne, 
degustacja owoców tropikalnych i powitalny toast. Nocleg.
DZIEŃ 2 
Po śniadaniu zwiedzanie starej, kolonialnej części miasta, założonego w 1535 r. przez 
samego Francisca Pizarro. Spacer po najważniejszym placu Limy, Plaza de Armas, 
wzdłuż Pałacu Rządowego, Katedry i siedziby arcybiskupiej. Podziwianie bogatych 
zbiorów Muzeum Złota, próba zrozumienia wizji świata cywilizacji inkaskiej. Zwykle 
eksponowane przedmioty wywołują różne reakcje, ale najbardziej typowa to - 
niekłamany zachwyt nad prawdziwymi dziełami sztuki wytworzonymi przez najlepszych 
mistrzów sztuki jubilerskiej. Obiadokolacja. Nocleg w Limie. 
DZIEŃ 3 
Wczesna pobudka, wyjazd do Paracas, najciekawszego na wybrzeżu Peru rezerwatu 
ptactwa i zwierząt morskich. Obcowanie z nieskażoną przyrodą: obserwacja 
kormoranów, głuptaków, pelikanów, flamingów i pingwinów Humboldta. Wycieczka 
łodzią na Islas Ballestas, wysepki, będące siedzibą licznych kolonii lwów morskich. 
Przejazd do Ica - krótki postój w Oazie Huacachina. Przejazd do Nazca. Po drodze postój 
w Mirador - wieża widokowa (pierwszy kontakt z liniami Nazca - figury ręka i drzewo). 
Obserwacja tajemniczych linii wyrytych na rozległym obszarze kamienistej pustyni ze 
specjalnej wieży widokowej lub fakultatywnie przelot awionetkami nad płaskowyżem 
Nazca (lot odbywa się w zależności od warunków pogodowych). Zakwaterowanie. 
Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu przejazd malowniczą trasą wzdłuż wybrzeża Pacyfiku do Arequipy. Po 
drodze podglądanie andyjskiej prowincji oraz wykłady na temat historii Peru i zasad 
najbardziej optymalnej aklimatyzacji do warunków górskich. Po drodze obiad w 
Camana. Dojazd na miejsce w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie, możliwość 
spaceru po okolicy. Nocleg Arequipa.
DZIEŃ 5 
Zwiedzanie białego miasta Kordylierów - Arequipa. Podziwianie zabytkowego centrum, 

m.in. klasztoru Św. Katarzyny, sesja zdjęciowa na tle kolonialnej architektury. Obiad. 
A następnie czas na nieśpieszne podglądanie życia „Białego Miasta″, degustacje 
znakomicie tu parzonej kawy, wizyty na straganach. Nocleg. 
DZIEŃ 6 
Przejazd do najgłębszego kanionu świata - Colca. Po drodze oglądanie przewspaniałego 
świata gór, osobliwych formacji charakterystycznych dla tej części Peru. Przyjazd do 
kanionu bardzo późnym popołudniem. Ten dziw natury wyrzeźbiła rzeka Rio Majes na 
głębokość 3400 m. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Możliwość krótkiego 
spaceru po okolicy. Nocleg.
DZIEŃ 7 
Dalszy ciąg eksploracji Kanionu Colca – przy sprzyjających warunkach obserwacja 
nisko, prawie nad głową szybujących kondorów. Sesja zdjęciowa na tle kondorów. 
Przejazd do Puno leżącego nad brzegiem słynnego, wysokogórskiego jeziora Titicaca. 
Przyjazd w godzinach wieczornych. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 8 
Po śniadaniu przygoda na jeziorze Titicaca - wycieczka łodzią na zamieszkałe przez 
Indian z plemienia Uru „pływające wyspy″ Uros. Obchód wysepek po niepewnym, 
uginającym się gruncie. Próba pochylenia się nad życiem mieszkańców wysp i 
zrozumienia ich filozofii życia. Wyjazd do Boliwii przez Copacabana i wizyta w miejscu 
kultu i pielgrzymek w Kościele Maryjnym. Obiad. Przekroczenie granicy z Boliwią. 
Przejazd wzdłuż jeziora do stolicy Boliwii - La Paz - jednego z najwyżej położonych 
miast świata. Zakwaterowanie. Nocleg.
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu zwiedzanie założonej w 1548 r. położonej w dolinie na wys. ok. 4000 
m. n.p.m. stolicy - La Paz. Łowcy pamiątek i wyrobów będą mogli zdobyć do swoich 
kolekcji kolejne makatki, poncha, torby, wisiorki wykonane przez Indian aymara. Sesja 
zdjęciowa w malowniczej scenerii targowisk i dam w melonikach. Ucieczka od gwaru 
miejskiego do Doliny Księżycowej (Valle de la Luna), gdzie na skutek erozji powstały 
niesamowite labirynty wąwozów i pinakli. Wjazd kolejką liniową na punkt widokowy na 
leżące w dole La Paz. Obiad. Powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 10 
Wyjazd do Puno, przejazd drugą stroną jeziora. Wizyta w ruinach ceremonialnego 
kompleksu andyjskiej konfederacji Tiawanaku. Przekroczenie granicy peruwiańsko-
boliwijskiej w Desaguadero. Dalszy przejazd do Puno. Po drodze zwiedzanie pięknego 
kościoła w Pomata i Świątynię Płodności w Chuquito. Dojazd do Puno. Zakwaterowanie. 
Kolacja z muzyką i folklorem. Nocleg.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu  wyjazd w kierunku starej stolicy państwa Inków - Cusco. Po drodze 
zwiedzanie nekropolii i centrum ceremonialnego Sillustani. Obiad typu bufet w 
Sicuani. Zwiedzanie kompleksu archeologicznego w Raqchi ze „świątynią″ poświęconą 
Wiracocha. Zwiedzanie Andahuaylillas - przepięknego kolonialnego kościoła zwanego 
Kaplicą Sykstyńską. Dojazd do Cusco. Zakwaterowanie i nocleg.

edna z najważniejszych tras zwiedzania świata. To tu 
ujrzysz z lotu ptaka linie Nazca, zobaczysz na wyciągnięcie 
ręki kondory w Kanionie Colca, złożysz wizytę u Indian 
Plemienia Uru na pływających wyspach jeziora Titicaca, 

zwiedzisz La Paz, Cusco i słynne wpisane na listę UNESCO – Machu 
Picchu. Od nadmiaru atrakcji kręci się w głowie…

J

PERU-
BOLIWIA

NA TROPACH INKÓW



www.wyprawy.plwww.wyprawy.pl 41

DZIEŃ 12 
Całodniowa wycieczka z obiadem do „Św. Doliny 
Inków″. Po drodze do kolonialnego miasteczka 
Pisac widoki na niezwykle malownicze tarasy. 
Zwiedzanie ruin Pisac, spacer na indiańskim rynku 
przepełnionym kramami ze swetrami, tkaninami 
i pamiątkami. Obiad. Zwiedzanie pozostałości 
kompleksowego obiektu Ollantaytambo. Nocleg 
w Aguas Calientes.
DZIEŃ 13 
Wycieczka do najsłynniejszego na kontynencie 
południowoamerykańskim zaginionego miasta - 
Machu Picchu. To niesamowite dzieło rąk ludzkich 
zadziwia doskonałością kamieniarki,  bogactwem 
dekoracji. Sesja zdjęciowa na tle ruin Świątyni 
Trzech Okien, Słonecznego Obserwatorium i 
malowniczych tarasów. (Dla chętnych możliwość 
wejścia na szczyt Huayna Picchu (dodatkowy 
koszt). Po południu obiad, powrót do Cusco. 
Nocleg.  
DZIEŃ 14 
Zwiedzanie miasta potomków Inków, 
posługujących się językiem keczua: Plaza de 
Armas, Katedra z 1559 roku oraz pobliskich ruin 
zabytkowych budowli (Sacsayhuaman, Kenko, 
Puca-Pucara, Tambomachay). Kolacja z folklorem 
– indiańska muzyka i tańce w wykonaniu 
miejscowych artystów w restauracji. Nocleg. 
DZIEŃ 15 
Transfer na lotnisko, przylot do Limy. Ostatnia 
możliwość podglądania żywej tkanki miasta – 
gwarnych ulic, kolorowych tłumów, muzykantów 
grających sobie a muzom… Pożegnalny lunch z 
udziałem przedstawicieli kontrahenta. Transfer 
na lotnisko. Wylot do Europy.
DZIEŃ 16 
Przylot do jednego z portów tranzytowych 
w Europie. Przerwa tranzytowa. Przelot do 
Warszawy. Przylot w godzinach wieczornych.

DZIEŃ 15 
Wylot z Limy do Quito. Transfer do hotelu, odpoczynek, 
spacer po mieście. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 16 
Od rana zwiedzanie Quito: Muzeum Archeologiczne i 
Muzeum Złota, zapoznanie z kulturami, ktore zamieszkiwały 
teren obecnego Ekwadoru kilka tysięcy lat temu, 
podziwianie pierwszych na świecie wyrobow z platyny 
(ekwadorska kultura La Tolita jako pierwsza odkryła 
technikę wytopu platyny). Dla chętnych spacer na targ 
wyrobów ludowych. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 17 
Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot na wyspę Baltra 
(27 km2) na Galapagos. Zaokrętowanie na jachcie. Rejs 
na wyspę Santa Cruz (986 km2). Lunch, wizyta w Stacji 
Biologicznej Karola Darwina, obserwacja gigantycznych 
żołwi i procesu hodowli żołwi - gigantow. Transfer na jacht. 
Kolacja i nocleg na jachcie. Nocny rejs na kolejną wyspę.
DZIEŃ 18-19 
Raj dla miłośników unikalnej flory i fauny: lwy morskie, dzikie 
osły, dzikiekoty, ptaki morskie, flamingi, albatrosy, głuptaki, 
endemiczne mewy, ostrygojady, cucubes, endemiczne 
gołębie, zięby Darwina, iguany lądowe i morskie, czaple, 
kanarki, zięby, mewy białogłowe, a w przybrzeżnych wodach 
manty i białe rekiny. Noclegi na jachcie.
DZIEŃ 20 
Zejście na twardy ląd. Transfer na lotnisko i przelot do 
Quito. Transfer do hotelu. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 21 
Zwiedzanie nowej części miasta: pomnik Francisco de 

Orellana, droga konkwistadorów, panorama Guapulo 
(kościół z XVI w.) i dolin w pobliżu Quito, lekcja historii 
Ekwadoru przed fasadą Kongresu, Uniwersytet 
Katolicki i Politechnika, parki El Ejido i Alameda, Dom 
Kultury Ekwadorskiej, Bazylika. Spacer po kolonialnej 
części miasta: Plaza Grande, Pałac Prezydencki, Pałac 
Arcybiskupi, Katedra z XVI wieku, renesansowy kościoł 
i klasztor San Francisco z XVI w., barokowy kościół La 
Compania, podziwianie panoramy miasta z góry Panecillo. 
Po południu wycieczka na równik (15 km na połnoc od 
Quito, w półpustynnej dolinie San Antonio de Pichincha), 
zwiedzanie Muzeum Etnograficznego i Quito w Miniaturze 
mini spektakl światło i dźwięk). Sesja zdjęciowa. Późnym 
popołudniem przejazd na lotnisko i wylot do Europy.
DZIEŃ 22 
Przylot do Europy, przesiadka na samolot do kraju. 
Lądowanie na lotnisku w Warszawie.

CENA OPCJI OBEJMUJE:

CENA OPCJI NIE OBEJMUJE:

- przelot Lima – Quito – Galapagos
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, na Galapagos 
3 posiłki dziennie
- transfery
- bilety wstępu
- przewodników miejscowych

- wstępu do Parku Narodowego Galapagos: ok. 120 USD
- opłat lotniskowych: ok. 46 USD
- zwyczajowych napiwków: ok. 80 USD

OPCJA EKWADOR GALAPAGOS
CENA: 2570 PLN + ok. 2200 USD

Wycieczka objazdowa o 
zwiększonym stopniu trudności 
(trasa na wysokościach od 2400 
do 4200 m.n.p.m.).

la  paz
lima

ameryka
południowa

 

 TERMINY:
11.01 – 26.01.2020
25.01 – 09.02.2020
08.02 – 23.02.2020
25.04 – 10.05.2020
06.06 – 21.06.2020
21.07 – 05.08.2020*

12.08 – 27.08.2020*

06.09 – 21.09.2020
10.10 – 25.10.2020
04.11 – 19.11.2020
19.11 – 04.12.2020
27.12 – 11.01.2021**

*wysoki sezon, dopłata: 1300 PLN
**Termin sylwestrowy, dopłata:
1870 PLN + koszt balu

CENA ZAWIERA : CENA NIE ZAWIERA:

I rata:    
  
II rata:    

  

III rata: 

CENA:                   
6 990 PLN + 1 670 USD

800 PLN płatne przy 
zapisie

6 990 PLN płatne na 
35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
1 670 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

- przelot na trasie Warszawa - Lima-Warszawa
- przelot lokalny na trasie Cusco - Lima 
- noclegi w hotelach 4/3*, pokoje 2-osobowe z łazienkami
- śniadania i obiadokolacje, w tym 2 kolacje z muzyką i folklorem  
- przejazdy mikrobusem lub autokarem z klimatyzacją w zależności 
od wielkości grupy 
- transfery z i na lotniska
- obsługa lokalnego wyspecjalizowanego przewodnika przy 
odwiedzanych obiektach
- polskojęzyczny pilot – na całej trasie zwiedzania Peru i Boliwii 
(oczekuje na grupę na miejscu na lotnisku w Limie)
- przejazd kolejką linową w La Paz (teleferico) 
- ubezpieczenie TU EUROPA (KL 30000 EUR  i NNW 3000 EUR)

- wstępów do zwiedzanych 
obiektów (ok. 230 USD)
- fakultatywnie: Przelotu 
nad liniami Nazca z opłatą 
lotniskową (ok. 130 USD )
- wejście na Huayna 
Picchu 20 USD (potrzebna 
wcześniejsza rezerwacja 
przez Biuro)
- napiwki, bagażowi, tragarze 
ok. 60 USD
- dopłata do pokoju 
1-osobowego 550 USD
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Limy przez 
jeden z portów europejskich. Przylot do stolicy Peru, 
transfer do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg.
DZIEŃ 2 
Wycieczka do Pachacamac - miejsca, w którym przed 
wiekami Inkowie oddawali cześć słońcu i ziemi. Miejsce 
zachwycające swoją magią i tajemnicą, którą czujemy 
zwiedzając ruiny świątyń słońca i ziemi. Powrót do Limy. 
Zwiedzanie starej, kolonialnej części miasta, założonego 
w 1535 roku przez samego Francisca Pizarro. Spacer po 
najważniejszym placu Limy - Plaza de Armas, wzdłuż 
Pałacu Rządowego, Katedry i siedziby arcybiskupiej. 
Nocleg w Limie.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu wylot do Cusco. Czas wolny na 
aklimatyzację. Zwiedzanie miasta potomków Inków, 
posługujących się językiem keczua: Plaza de Armas, 
Katedra z 1559 roku oraz pobliskich ruin zabytkowych 
budowli (Sacsayhuaman, Kenko, Puca-Pucara, 
Tambomachay). Nocleg w Cusco.

DZIEŃ 4 
Wycieczka do wymarzonego i najsłynniejszego na 
kontynencie zaginionego miasta - Machu Picchu. 
Twierdza została odkryta dopiero w 1911 roku przez 
amerykańskiego historyka. To niesamowite dzieło 
rąk ludzkich zadziwia doskonałością kamieniarki i 
bogactwem dekoracji. Sesja zdjęciowa na tle ruin 
Świątyni Trzech Okien, Słonecznego Obserwatorium i 
malowniczych tarasów. Powrót do Cusco. Nocleg.
DZIEŃ 5 
Wycieczka do Świętej Doliny Inków. Po drodze do Pisac 
widoki na malownicze tarasy, dojazd do Pisac, spacer na 
indiańskim rynku przepełnionym kramami ze swetrami, 
tkaninami i pamiątkami. Oglądanie ruin twierdzy 
Ollantaytambo. Powrót do Cusco na nocleg.
DZIEŃ 6 
Po  śniadaniu przejazd na lotnisko. Wylot do Limy, przylot. 
Wycieczka do Muzeum Larco Herrera, którego budynek 
pochodzi z czasów kolonialnych i jest otoczony pięknymi 
ogrodami. W muzeum znajdziemy bogatą kolekcję 
wyrobów ze złota, ceramikę oraz przepiękne materiały z 
czasów preinkaskich. Późnym popołudniem transfer na 
lotnisko. Wylot do Santiago de Chile. Przylot. Transfer do 
hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu zwiedzanie Santiago de Chile: wzgórze 
San Cristobal - stąd rozpościera się wspaniały widok 
na miasto i okolicę, znanego z ataku lotniczego na 
prezydenta Salvadore Allende Palacio de la Moneda, 
dzielnica rządowa, katedra. Nocleg.

DZIEŃ 8
Przejazd do Vina del Mar największego kurortu w Chile. 
Zwiedzanie kurortu, okolicznych plaż, portowego miasta 
Valparaiso. Wjazd starą, niemiłosiernie skrzypiącą 
kolejką zębatą na punkt widokowy. Powrót do Santiago 
na nocleg.
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Przelot do Buenos 
Aires. Po przylocie zwiedzanie boskiego Buenos Aires: 
Plaza de Mayo, katedra, barwna dzielnica La Boca, w 
której narodziło się tango, cmentarz Recoleta, gdzie 
znajduje się między innymi grób charyzmatycznej Evity. 
Wieczorem - fakultatywnie - możliwość podziwiania 
gibkich ciał tancerek i przystojnych tancerzy oraz 
pójścia w tango przy upojnej muzyce (ok. 80 USD). 
Nocleg w Buenos Aires.
DZIEŃ 10 
Po śniadaniu czas wolny na spacery i samodzielne 
podglądanie uroków Buenos Aires. Kontemplacja urody 
miasta i jego mieszkańców przy kawiarnianym stoliku. 
Zakupy, przechadzki lub fakultatywnie wycieczka 
promem do Colonii w Urugwaju  - niezwykle urokliwego 
miasteczka o kolonialnej architekturze (wpisana na listę 
dziedzictwa UNESCO), zwiedzanie kościoła, przechadzki 
brukowanymi uliczkami, czas na wypicie kufla dobrze 
schłodzonego piwa i chłonięcie zaczarowanej atmosfery 
miasteczka, lub wycieczka do delty Parany (meandry 
rzeki Parana w zbliżeniu). Nocleg w Buenos Aires.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Przelot z Buenos Aires 
do Iguacu. Przylot. Podziwianie argentyńskiej strony 

PERU-CHILE-
ARGENTYNA- 
BRAZYLIA 

MALOWNICZA TRASA PO NAJWIĘKSZYCH ATRAKCJACH 
AMERYKI POŁUDNIOWEJ 

ima - Pachacamac - Cusco 
- Macchu Picchu - Lima - 
Santiago de Chile - Vina del 
Mar - Valpariso - Buenos 

Aires -  Foz do Iguacu - Rio de Janeiro

L
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Wycieczka objazdowa z elementami 
wypoczynku, średnia skala trudności 
(uwaga: Cusco 3300 m. npm).

wodospadów, w tym największego z nich - Garganta 
del Diablo, spacer po dżungli. Fakultatywnie rejs 
stateczkiem prawie pod samą gardziel wodospadu 
(70 USD). Pozostali mogą w tym czasie spróbować 
wypatrzyć w gęstwinie roślinności papugę, tukana 
lub też niezwykle sympatycznego ostronosa. Powrót 
na stronę brazylijską, przejazd do hotelu na nocleg 
do Iguacu. Dla chętnych - fakultatywnie - możliwość 
skosztowania pożywnego churrasco - grillowanej 
wołowiny spożywanej zwykle z dużą ilością 
czerwonego wina i koniecznie z muzyką w tle oraz  
przyglądanie się popisom tanecznym artystów z całej 
Ameryki Łacińskiej (70 USD). Nocleg.
DZIEŃ 12 
Kolejne spotkanie z wielką i dziką przyrodą. Ciąg 
dalszy zachwytów nad dziełem Matki Natury - 
oglądanie wodospadów po stronie brazylijskiej. 
Powrót do hotelu. Nocleg
DZIEŃ 13 
Przejazd na lotnisko. Przelot do Rio de Janeiro - 
miasta znanego ze swej urody i prawie nieustającej 
fiesty. Przylot. Wjazd na punkt widokowy na 709 m 
n.p.m., skąd 30-metrowy posąg Chrystusa Zbawiciela 
otwiera ramiona w opiekuńczym geście. Następnie 
wizyta w Ogrodzie Botanicznym. Po krótkim 
odpoczynku wyjście na słynną plażę Copacabana. 
Czas wolny na spacery, zdjęcia czy kąpiel. Wieczorem 
fakultatywnie możliwość wyjścia do najlepszego w 
Brazylii teatru tańca - wieczór w rytmie samby (ok. 
140 USD z kolacją). Nocleg w Rio.
DZIEŃ 14 
Ciąg dalszy zwiedzania Rio: wjazd na Głowę Cukru (396 
m n.p.m.), sesja zdjęciowa z Rio i Zatoką Guanabara 
w tle. Spacer po centrum, zwiedzanie katedry i 
sambodromu - gdzie tańczy słynny karnawałowy 
korowód, stadion Maracana (z zewnątrz). Nocleg w 
Rio.
DZIEŃ 15 
Odpoczynek na słynnej plaży Copacabana, 
plażowanie i sporty wodne, późnym popołudniem 
powrót do hotelu po bagaż, przejazd na lotnisko. 
Wylot do Europy.
DZIEŃ 16 
Przylot do Warszawy.

lima

Santiago 
de Chile Buenos 

Aires

Rio de 
Janeiro

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

- przelot Warszawa - Lima - Cusco - Lima - Santiago 
de Chile - Buenos Aires - Iguacu - Rio de Janeiro – 
Warszawa
- zakwaterowanie hotele 3*-4*, pokoje dwuosobowe 
- wyżywienie: śniadania 
- transport: mikrobus, samolot 
- przewodnicy lokalni
- opiekę polskiego pilota 
- ubezpieczenie EUROPA 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)  

- bilety wstępu 280 USD 
- zwyczajowe napiwki 70 USD    
- wycieczki fakultatywne wymienione w programie 
ok. 520 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 750 USD 
- obiady i kolacje

I rata:      
II rata:         

III rata:     

CENA:        11 500 PLN + 2 590 USD

800 PLN płatne przy zapisie
11 500 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
2 590 USD uczestnik zabiera ze sobą

 
12.01 – 27.01.2020*
26.01 – 10.02.2020*
23.02 – 09.03.2020
22.04 – 07.05.2020

05.08 – 20.08.2020*
08.10 – 23.10.2020
06.11 – 21.11.2020
27.12 – 11.01.2021*

TERMINY:

* wysoki sezon – dopłata 1170 PLN + 370 USD



- przelot na trasie Warszawa - Baku, Erewań - Warszawa
- zakwaterowanie w hotelach 3*( pok. 2-os.) ,
w Kutaisi i Mestii kwatery prywatne (łazienki na korytarzu)

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

- transport mikrobusami/autobusami, jeepami
- opiekę polskiego pilota-przewodnika podczas 
pobytu w Azerbejdżanie, Gruzji i Armenii

- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)
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- biletów wstępu: 170 USD
- opłaty za wizę do Azerbejdżanu: ok. 60 EUR  
- dopłaty do pokoju 1-os.: 465 USD
- zwyczajowych napiwków: 60 USD

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

22.04 – 08.05.2020
29.05 – 14.06.2020

21.07 – 06.08.2020*
07.08 – 23.08.2020*

16.09 – 02.10.2020
07.10 – 23.10.2020

TERMINY:

I rata: 

II rata:    

CENA:      4 700 PLN + 2 295 USD
800 PLN płatne przy zapisie

4 700 PLN +  2 295 USD  x kurs sprzedaży 
Pekao S.A. lub wpłata USD na konto dewizowe, 
płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)

* wysoki sezon – dopłata  600 PLN + 180 USD

Wycieczka 
objazdowa
o średnim 
stopniu 
trudności.

DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Przelot do 
Baku przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
Przylot do stolicy Azerbejdżanu. Transfer do hotelu. 
DZIEŃ 2 
Przejazd do Gobustan, (ok. 65 km). Podziwianie 
skalnych malowideł na otwartym powietrzu, 
wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Powrót do stolicy na zwiedzanie: wizyta na starym 
mieście, oglądanie niezwykłej panoramy Baku, 
przejście przez bramę Shemakha, zwiedzanie pałacu 
Szachów Szyrwanu, zwanego Perłą Starego Baku, 
wieży Dziewic. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3 
Wyjazd z Baku w kierunku północno-zachodniej 
części Azerbejdżanu - gór Kaukazu. Pustynny 
krajobraz ustępuje tu miejsca gęsto zalesionym 
obszarom górskim. Po drodze wizyta w świątyni Diri 
Baba w Maraza oraz w meczecie Juma w Szemacha. 
Po przyjeździe do Szeki zwiedzanie Letniego 
Pałacu Chanów należącego niegdyś do Chanów 
Szeki, posiadającego niesamowite freski i witraże, 
Muzeum Szeki oraz w centrum wyrobów lokalnych 
rzemieślników. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4
Wizyta na miejscowym bazarze, możliwość 
zakupienia miejscowych wyrobów. Przejazd na 
granicę azerbejdżańsko-gruzińską. Po przekroczeniu 
granicy dalsza podróż do regionu Kachetii, znanego 
z produkcji słynnego gruzińskiego wina. Wizyta w 
typowym gruzińskim domostwie oraz degustacja wina 
w lokalnej winnicy. Następnie przejazd do niedawno 
odnowionego miasteczka Signagi, z którego roztacza 
się niesamowity widok na dolinę Alazani i szczyty 
Wielkiego Kaukazu. Kolacja, nocleg w Signagi.
DZIEŃ 5 
Przejazd na zwiedzanie Dawid Garedża – skalnego 
miasta (zespół kilkunastu klasztorów, dziesiątki 
kościołów, i setki kaplic oraz komnat skalnych, które 
powstawały od VI do XIII wieku). Zwiedzanie klasztoru 
Lavra oraz Udabno. Następnie przejazd do Tbilisi. 
Zakwaterowanie. Czas wolny. Kolacja w tradycyjnej 
gruzińskiej restauracji. Nocleg.
DZIEŃ 6 
Zwiedzanie starego i nowego Tbilisi, zaczynając od 
kościoła Metechi, wizyta w synagodze, katedrze Sioni 
( XI/XII w.) i kościele Anczischati ( V/VI w.). Następnie 
spacer przez stare miasto do meczetu i twierdzy 
Narikala. Po drodze mijamy zabytkowe łaźnie 
siarkowe. Po południu zwiedzanie skarbów Muzeum 
Narodowego, a następnie przechadzka główną ulicą 
Tbilisi - Aleją Szoty Rustaweliego. Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 7 
Zwiedzanie dawnej stolicy i religijnego centrum 
Gruzji – Mcchety. Zwiedzanie katedry Sweti Cchoweli 
(XI w.) i znajdującego się na górze ponad miastem 
kościoła Dżwari (VI/VII w.). Dalsza podróż do Kutaisi - 
krainy Złotego Runa, a teraz drugiego co do wielkości 
miasta w Gruzji. Zwiedzanie katedry Bagrati. Kolacja i 
nocleg w rodzinnym pensjonacie w Kutaisi.
DZIEŃ 8 
Od rana wizyta w klasztorze - akademii Gelati 
(XII w.). Opuszczamy Gruzję Wschodnią i pokonawszy 
pasmo Gor Liczi, przenosimy się do zachodniej 
części kraju, kierując się do Swanecji - niezwykłej 
krainy wież. Jedziemy przez Imeretię i Megrelię. 
Następnie ruszamy górską „drogą życia″, poruszając 
się doliną - a niekiedy głębokim kanionem - rzeki 
Enguri. Zmieniające się nieustannie wspaniałe widoki 
wynagradzają nam trudy podroży. Wieczorem przyjazd 
do Mestii - zabudowanej mnóstwem wież wioski, 
będącej stolicą regionu. Kolacja i nocleg w Mestii.
DZIEŃ 9 
Przejazd do Uszguli, średniowiecznej, najeżonej 
wieżami wioski położonej na wysokości 2400 m n.p.m. 
Po drodze mijamy miasteczka Kala i Iprali. Czas na 
podziwianie zapierających dech w piersiach górskich 
krajobrazów, z wybijającym się wierzchołkiem 
góry Szchara (5201 m n.p.m.), będącej najwyższym 
szczytem Gruzji. Piknik. Spacer górską doliną, wizyta 
w kościele Lamaria. Powrót do Mestii. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 10 
Rano wyjazd z górzystej Swanecji i przejazd niemal 
idealnie płaską Niziną Kolchidzką nad Morze Czarne 
do miejscowości Batumi. Po drodze wizyta w ogrodzie 
botanicznym w okolicy Batumi. Po przyjeździe 
zakwaterowanie, czas wolny na plażowanie, 
samodzielne spacery po najsławniejszym kurorcie  
w Gruzji. Nocleg w hotelu w Batumi.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu czas wolny na zakup pamiątek  
i przechadzki. Następnie zwiedzanie rzymskiej 
twierdzy Gonio z II w. n.e. – jednego z nielicznych 
zachowanych na świecie przykładów kompletnego 
rzymskiego obiektu obronnego. Po południu spacer 
po secesyjnym centrum miasta Batumi. Kolacja  
i nocleg.
DZIEŃ 12 
Przejazd do Tbilisi. Po drodze postój w Gori 
– rodzinnym mieście Stalina - i tamtejszej 
wielopiętrowej starożytnej twierdzy. Wizyta w ruinach 
wykutego w skale miasta Upliscyche (2. tysiąclecie 
p.n.e.). Po przyjeździe do Tbilisi zakwaterowanie w 
hotelu. Kolacja w tradycyjnej gruzińskiej restauracji 
połączona z pokazem tańca. Nocleg.

DZIEŃ 13 
Transfer na granice gruzińsko-armeńską. Po przekroczeniu 
granicy zwiedzanie średniowiecznego klasztoru Hagpat. 
Dalszy przejazd do Diliżan – kurortu górskiego, różniącego 
się zdecydowanie od reszty kraju pod względem 
przyrodniczym i krajobrazowym. Dalszy przejazd nad 
Jezioro Sewan, największe w kraju, położone na wysokości 
1900 m n.p.m.. W lokalnej restauracji będziemy mieli okazje 
spróbować miejscowych ryb, a co odważniejsi będą mogli 
popływać w zimnych wodach jeziora. Zobaczymy klasztor 
Sewan. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 14 
Przejazd do Garni, gdzie zachowała się ostatnia pogańska 
świątynia na Kaukazie. Występ chóru, spacer do kanionu 
rzeki Azat, gdzie podziwiać można gigantyczne organy 
bazaltowe. Wizyta w klasztorze Gerhard, wbudowanego w 
skały u podnóża Gór Gegamskich. Odwiedziny w lokalnym 
domostwie, gdzie można zapoznać się z tradycyjnym 
sposobem wypiekania lawaszu, czyli chleba ormiańskiego. 
Przejazd do Erewania. Kolacja i  nocleg.

DZIEŃ 15 
Przejazd do Eczmiadzyn – duchowej stolicy Armenii i siedziby 
katolikosa. Zwiedzanie najważniejszej katedry i klasztornego 
muzeum oraz kościołów św. Hrispime (VII w.) oraz ruin katedry 
Zwartnoc (VII w.). Po powrocie do Erewania spacer po centrum. 
Na koniec dnia - wizyta w erewańskiej wytworni koniaków 
Ararat i degustacja trunków. Kolacja i Nocleg.
DZIEŃ 16
Przejazd do Monasteru Chorwirap, gdzie według podań więziony 
był św. Grzegorz Oświeciciel. Roztacza się stąd piękny widok na 
jeden z symboli Armenii – górę Ararat, która obecnie znajduje 
się na terenie Turcji. Przejazd do klasztoru Norawank, wielkiego 
centrum religijno-kulturalnego, które znajduje się na końcu 
trudno dostępnej drogi, oferującej nam olśniewające widoki. 
Po drodze wizyta w fabryce win Areni, połączona z degustacją 
trunków. Powrót do Erewania. Wieczorem pożegnalna kolacja  
w restauracji. Nocleg.
DZIEŃ 17  
Nocny transfer na lotnisko. Wylot 
do Polski przez jeden z portów 
tranzytowych. Przylot do Warszawy. 

AZERBEJDZAN
-GRUZJA-ARMENIA
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot 
do Rijadu z międzylądowaniem w porcie 
lotniczym.
DZIEŃ 2 
Przylot do stolicy Arabii Saudyjskiej. 
Transfer do hotelu, śniadanie, a następnie  
przejazd na zwiedzanie historycznego 
miasta Ad – Dirijja z zabudową powstałą 
w XV wieku - to pierwsza stolica dynastii 
saudyjskiej, położona w samym sercu 
półwyspu arabskiego. Powrót do Rijadu, 
zwiedzanie Fortu Masmak -  jednego 
z najważniejszych zabytków w Arabii 
Saudyjskiej. Następnie wizyta na targu 
Dira słynącym z różnorodności starych 
miedzianych i mosiężnych przedmiotów, 
ale także antycznych dywanów… Po 
południu wyjazd na wycieczkę poza 
miasto, na piaszczyste wydmy pustyni 
Thumama. Po powrocie zwiedzanie 
Muzeum Narodowego, które zostało 
otwarte w 1999 roku z okazji setnej 
rocznicy zajęcia twierdzy Masmak przez  
Ibn Sauda - założyciela Królestwa Arabii 
Saudyjskiej. Stała wystawa ukazuje 
historię – od powstania świata według 
nauki islamu, przez czasy prehistoryczne, 
okres cywilizacji starożytnych, życie 
i działalność Mohameta, cywilizacji 
islamskiej aż po czasy współczesnej 
Arabii Saudyjskiej. Nocleg.
DZIEŃ 3
Poranny przelot na południowy - zachód 
do miejscowości Abha. Zakwaterowanie. 
Po południu wizyta na targu, gdzie 
można będzie zakupić kolorowe kosze 
ręcznie wypłatane oraz inne wyroby 
rękodzieła. Następnie wizyta w galerii 
sztuki oraz Pałacu Shada. Nocleg.

DZIEŃ 4
Całodniowa wycieczka do wiosek 
znajdujących się na górze Souda. 
Wjazd kolejką linową na wysokość 2500 
metrów. Sesja fotograficzna. Następnie 
wizyta w niezwykle malowniczych 
wioskach Habala oraz Hamsan, niegdyś 
zamieszkiwanych przez plemiona 
zwane „ludźmi kwiatów″. Dawniej do 
wioski Habala można było się dostać 
jedynie za pomocą drabiny linowej. 
Po wybudowaniu w latach 90 kolejki 
ludność musiała opuścić swoje domy i 
przenieść się do wioski znajdującej się w 
dolinie.  Powrót na nocleg do Abha.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu przejazd do Nadżran 
leżącego w oazie  przy granicy z Jemenem. 
Po drodze wizyta w miejscowości 
Khamis Mushait, możliwość zakupów 
na Srebrnym Suku. Kontynuacja 
przejazdu do Nadżran, po przyjeździe 
zakwaterowanie. Zwiedzanie miasta: 
muzeum, stanowisko archeologiczne Al 
Akhdood (stare miasto otoczone było 
murem mierzącym 235 m.), pałac Al Aan, 
pałac Emara (zabytkowy budynek z 1363 
roku o powierzchni ok. 620 m2). Nocleg.
DZIEŃ 6
Przejazd ok. 30 km na północny - 
wschód od Nadżranu do stanowiska 
archeologicznego Bir Hima.
Podziwianie petroglifów z III – II w p.n.e.  
(przedstawiających głównie sceny 
bitew, postaci ludzi i zwierząt oraz 
najprawdopodobniej boginię Al-Lat). W 
czasach prehistorycznych miejsce to 
było przystankiem na drodze karawan 
z uwagi na obecność wody pitnej. 
Spacer do studni (liczących  ponad 7000 
lat), niektóre z nich są nadal czynne.  

Kontynuacja przejazdu do Al Fau – 
obecnie stanowisko archeologiczne, 
obejmujące pozostałości arabskiego 
miasta z okresu przedislamskiego, 
dawniej stolica królestwa Kindytów. 
Odkryto tu: pozostałości pałacu (z 
zachowanymi fragmentami malowideł 
naściennych), świątynie, dzielnicę 
mieszkalną, liczne studnie oraz 
grobowce zarówno władców jak i 
zwykłych ludzi. Archeolodzy znaleźli 
również fragmenty licznych posągów, 
naczyń glinianych oraz biżuterii.  Powrót 
na nocleg do Nadżranu. 
DZIEŃ 7
Rano przejazd na lotnisko w Abha. 
Przelot do Dżuddy – głównego ośrodka 
handlowego,  przemysłowego i 
kulturalnego kraju. Transfer do hotelu. 
Wieczorem godzinna wycieczka łodzią 
po Morzu Czerwonym – podziwianie 
zachodu słońca.  Nocleg. 
DZIEŃ 8
Po śniadaniu zwiedzanie miasta: stare 
domy (zbudowane z koralu, wzmocnione 
drewnianymi belkami z pięknymi 
misternie rzeźbionymi drewnianymi 
balkonami); dom Nasifa wybudowany 
w latach pięćdziesiątych XIX wieku 
przez jedną z najbardziej wpływowych 
rodzin w mieście. To tutaj Król Abdul 
Aziz spędził swoja pierwszą noc po 
poprowadzeniu swojej zwycięskiej 
armii do stolicy zachodniej prowincji. 
Obecnie dom przekształcony w muzeum. 
Po południu przejazd na lotnisko i 
lot do Al-Ula. W starożytności była to 
oaza Dedan wymieniona w Starym 
Testamencie, jedna z ważnych osad 
położonych przy szlaku karawanowym. 

ARABIA 
SAUDYJSKA 

 
TERMINY:
16.01 – 26.01.2020
06.02 – 16.02.2020
19.03 – 29.03.2020

01.10 – 11.10.2020
19.11 – 29.12.2020

I rata:    

II rata:    

III rata:

CENA:     7 890 PLN + 2 430 EUR

800 PLN płatne przy zapisie

7 890 PLN płatne na 35 dni 
przed imprezą (minus I rata)

2 430 EUR x kurs sprzedaży 
Pekao SA na 35 dni przed 

Wycieczka objazdowa 
o średnim stopniu trudności. 

CENA NIE ZAWIERA:

- opłat za bilety wstępu  90 EUR
- napiwków ok 50 EUR
- dopłata do pokoju 1-os. 520 EUR

CENA ZAWIERA:
- bilet na trasie Warszawa – Rijad, 
Dżudda  - Warszawa, Rijad - Abha, 
Abha - Dżudda, Dżudda - Al-Ula - 
Dżudda
- opieka polskiego przewodnika- pilota
- zakwaterowanie: hotele 3*** i  4****, 
pokoje 2-os. z łazienkami
- wyżywienie: śniadania i 
obiadokolacje
- opłatę za wizę
- transfery: lotnisko - hotel - lotnisko
- transport mikrobusami, jeepami
- opłaty za miejscowych 
przewodników
- ubezpieczenie EUROPA 
(KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR)

ODKRYWANIE TAJEMNICZEGO KRÓLESTWA SAUDÓW

Zwiedzanie najstarszej części Al-Ula, 
tradycyjnej arabskiej wioski zwanej  też 
Ad-Deerah, gdzie ludzie osiedlili się ok. 
800 lat temu i mieszkali tam do lat 70. XX  
w. Nocleg w Al-Ula.
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu przejazd do Mada’in 
Saleh - stanowiska archeologicznego 
wpisanego na listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie 
rozległej nekropolii Nabatejczyków, 
gdzie zachowały się wykute w skale, 
zdobione grobowce królewskie, liczne 
studnie wodne, akwedukty, inskrypcje 
i malowidła naskalne, świadczące 
o bogatej, rozwiniętej cywilizacji 
przedmuzułmańskej. 
Nocleg w Al-Ula.
DZIEŃ 10
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i przelot 
do Dżuddy.Po południu wizyta w muzeum 
sztuki. Przejazd do nadmorskiego kurortu 
(Jeddah Corniche) ciągnącego się 
kilometrami wzdłuż Morza Czerwonego. 
Późnym wieczorem przejazd na lotnisko. 
Wylot do Polski z międzylądowaniem w 
jednym z portów tranzytowych. 
DZIEŃ 11
Przylot do Warszawy.
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25.04 – 10.05.2020
19.09 – 04.10.2020
10.10 – 25.10.2020

TERMINY:

CENA ZAWIERA:

DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w 
Warszawie. Wylot do 
Czengdu przez jeden lub 
dwa porty tranzytowe.

DZIEŃ 2 
Przylot do Czengdu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. 
Następnie przejazd do Instytutu Hodowli Pandy 
Wielkiej. Możliwość obejrzenia narodowego skarbu 
Chin. Powrót do hotelu. Nocleg w Czengdu.
DZIEŃ 3 
Przejazd na lotnisko. Wcześnie rano wylot do Lhasy. 
Lądowanie na lotnisku w Gonggar. Transfer do miasta. 
Następnie zwiedzanie Jokhangu - najważniejszej 
świątyni Tybetańczyków, ze wspaniałym posągiem Buddy 
Jowo. Przejazd do klasztoru Drepung z 1416 r., siedziba 
lamów do czasu zbudowania Potali. Nocleg w Lhasie.
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu zwiedzanie monumentalnej Potali, 
tajemniczo zawieszonej na skałach siedziby Dalajlamów. 
Oglądanie wnętrza w migotliwym świetle łojowych 
lampek, spacery wąskimi korytarzami wśród mnóstwa 
ołtarzy, setek posągów, bóstw i demonów… Następnie 
Norbulinka - letnia rezydencja V Dalajlamy zatopiona 
wśród soczystej zieleni; to stąd wyruszył na wygnanie 
do Indii XIV Dalajlama. Po południu zwiedzanie klasztoru 
Sera, jednego z trzech największych klasztorów porządku 
Gelukpa. Powrót do Lhasy. Wieczorem wałęsanie się po 
bazarach. Nocleg w Lhasie.
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd do Shigatse. Po drodze postój 
w Gyangtse i zwiedzanie klasztoru Pelkhor Chode z 
największą stupą w Tybecie. Dalszy przejazd do Shigatse, 
zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
DZIEŃ 6 
Po śniadaniu zwiedzanie klasztoru Tashilumpo, 
tradycyjnej rezydencji panczenlamy. Przejazd do Tingri 
(ok. 7 godzin). Przyjazd, zakwaterowanie, nocleg.
DZIEŃ 7 
Śniadanie, przejazd w okolice Everest Base Camp (ok. 
4920 m n.p.m.). Okazja do przyjrzenia się panoramie 
najwyższego szczytu świata. Nocleg w Tingri.
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Mając wciąż w oczach widoki Himalajów 
przejazd w kierunku nizin. Przyjazd do Kyirong. 
Zakwaterowanie i nocleg.

DZIEŃ 9 
Śniadanie. Przejazd do granicy chińsko – nepalskiej. 
Przekroczenie granicy. Przejazd do Katmandu. 
Zwiedzanie Durbar Square ze świątyniami fundatorów, 
Hanuman Doka i Pałac Królewski, Dom Żywej Bogini 
Kumari. Wieczorem spacer po Thamelu. Nocleg w 
Katmandu.
DZIEŃ 10 
Przejazd na lotnisko. Wylot z Katmandu do Bhadrapur. 
Przylot. Przekroczenie granicy nepalsko-indyjskiej. 
Dalszy przejazd do Królestwa Bhutanu - najbardziej 
tajemniczego kraju świata. Odprawa na granicy w 
Phuntsholing. Nocleg w Phuntsholing.
DZIEŃ 11  
Wczesna pobudka. Wjazd jedną z najpiękniejszych 
himalajskich dróg do stolicy królestwa Bhutanu - 
Thimpu. Zwiedzanie: niewielki rezerwat z narodowym 
zwierzęciem Bhutanu - takinem, Memorial Czorten i 
najstarszy dzong Bhutanu – Simtokha Dzong. Kolacja i 
nocleg w Thimpu.
DZIEŃ 12 
Wyjazd za góry i lasy przez przełęcz Dochu La na wys. 
3 050 m do doliny Punakha. Uroda okolicy połączona z 
wysokością może powodować omdlenia, a zwiedzanie 
doliny wraz z Punakha Dzongiem wprawi nas w niemy 
zachwyt. Lunch. Spacer wśród wiosek i pól do świątyni 
Chimi Lhakhang, gdzie kobiety modlą się o płodność 
własną oraz całej przyrody. Kolacja. Przejazd na nocleg 
do Paro.
DZIEŃ 13 
Po śniadaniu trekking do zawieszonego na wysokiej 
skale klasztoru Taktsang, po drodze odpoczynek na 
platformie, skąd rozpościera się oszałamiający widok 
na „tygrysie gniazdo″. Po niezliczonych schodach 
wdrapujemy się coraz wyżej, w tajemniczą krainę 
kontemplacji i medytacji, zadumy i refleksji, zostawiając 
w dole ciemne otchłanie bezdennych przepaści, gdzie jak 
w czarnych dziurach nikną złe myśli i troski zdrożonego 
wędrowca… Powrót w doliny i lunch w Paro. Po południu – 
ruiny fortecy Drukgyel Dzong, która obroniła dolinę Paro 
przed najazdem Tybetańczyków; świątynia Kyichu z VIII 
wieku. Następnie klasztor Paro Dzong, gdzie nakręcono 
zdjęcia do filmu „Mały Budda″. Kolacja w restauracyjce 
w miasteczku. Powrót do hotelu na nocleg.
DZIEŃ 14 
Transfer na lotnisko. Wylot z Paro do Katmandu. Przylot 
do Katmandu. Przejazd na mały spacer trekkingowy z 
Shankhu do Nagarkot, na wysokość 2 160 m n.p.m. Po 
drodze wioski nepalskie i przepiękne widoki na Małe 
Himalaje. Lunch. Przy dobrej pogodzie - podziwianie 
zachodu słońca. Kolacja i nocleg w Nagarkot (hotelik 
górski).
DZIEŃ 15 
Wcześnie rano - urzekający wschód słońca i feeria 
różów, fioletów i pomarańczy. Po śniadaniu dalsza 
wędrówka wśród pastwisk i pól do uroczego miasteczka 
Changunarayan - zwiedzanie starej hinduskiej świątyni. 
Lunch. Przejazd busem do hotelu na odświeżenie się 
(czas na kąpiel i przebranie się). Transfer na lotnisko. 
Wylot z Katmandu do Delhi. Przylot. Przejazd na ostatnie 
zakupy na Connaught Place w Delhi. Transfer do hotelu 
na odświeżenie się.
DZIEŃ 16 
Transfer na lotnisko. Wylot do kraju przez jeden z portów 
tranzytowych.

I rata:    
II rata: 

    

III rata:   

CENA:     7 970 PLN + 2 980 USD

800 PLN płatne przy zapisie
7 970 PLN + 2000 USD z kurs sprzedaży 
PeKaO SA płatne na 35 dni przed terminem 
wyjazdu (minus I rata)
980 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

- bilet lotniczy na trasie Warszawa – Czengdu – 
Lhasa, Katmandu – Bhadrapur, Paro – Katmandu – 
Delhi – Warszawa,
-wizy: indyjska, bhutańska, nepalska i chińska,
- opieka pilota,
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
- przejazdy wewnętrzne mikrobusami, 
- zakwaterowanie hotele 3*, w Tingri i Kyirong – 
hotele 2*, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 1 nocleg w 
hoteliku górskim (łazienki na korytarzu),
- wyżywienie: Chiny z Tybetem – śniadania, Nepal: w 
Katmandu - śniadania, podczas trekkingu - 3 posiłki 
dziennie; Bhutan - 3 posiłki dziennie typu bufet,
- ubezpieczenie Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- zwyczajowe napiwki 60 USD
- bilety wstępu 290 USD
- dopłata do pokoju 1-os. 2200 PLN

UWAGA: trasa prowadzi odcinkami na 
wysokościach, najwyższy punkt na trasie to 
Everest Base Camp na 4920 m. n.p.m. Przed 
wyjazdem doradzamy konsultację z lekarzem, żeby 
potwierdził brak przeciwskazań do odbycia podróży.

BHUTAN-
NEPAL-TYBET

PODNIEBNE KRAJE HIMALAJÓW



DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Kalkuty przez 
porty tranzytowe.
DZIEŃ 2
Przylot do Kalkuty. Transfer do hotelu (zakwaterowanie 
uzależnione od dostępności pokoi). Następnie 
zwiedzanie Domu Matki Teresy oraz Domu Misjonarzy 
Miłosierdzia oraz Victoria Memorial, wzniesiony ku czci 
królowej Wiktorii, a dziś jedyne wspomnienie panowania 
Brytyjczyków. Powrót do hotelu. Nocleg w Kalkucie.
DZIEN 3
Transfer na lotnisko. Lot do Paro, przy dobrej pogodzie 
wspaniałe widoki na Mount Everest. Przylot do Paro. 
Zwiedzanie ruin fortecy Drukgyel Dzong, która obroniła 
dolinę Paro przed najazdem Tybetańczyków; świątynia 
Kyichu, jedna z najstarszych w tym kraju. Następnie 
klasztor Paro Dzong, gdzie nakręcono zdjęcia do filmu 
„Mały Budda″. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4
Po śniadaniu krótki trekking (dla lepszej aklimatyzacji) do 
zawieszonego na wysokiej skale klasztoru Taktsang, po 
drodze odpoczynek na platformie, skąd rozpościera się 
oszałamiający widok na „tygrysią norę″. Wdrapywanie 
się po niezliczonych schodach w kierunku tajemniczej 
krainy kontemplacji i medytacji, zadumy i refleksji, 
zostawienie w dole ciemnych otchłani bezdennych 
przepaści, gdzie jak w czarnych dziurach nikną złe myśli 
i troski zdrożonego wędrowca… Powrót i obiad w Paro. 
Czas na przygotowanie bagażu na kolejne dni trekkingu. 
Przetransportowanie zbędnych rzeczy do Thimphu, gdzie 
będą dostępne po przyjeździe. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 5
Paro – Jili Dzong (7 km, około 4 godz.) 
Rozpoczęcie pierwszego dnia trekkingu do mistycznej  
Shangri La, krainy żyjącej swoim rytmem z dala od zgiełku 
i zamętu świata. Możliwość zobaczenia lokalnych wiosek, 
tarasów uprawnych, sadów jabłkowych, olbrzymich 
głazów z buddyjską mantrą Om Mani Padme Hum. 
Szeroki szlak pnie się wśród jodłowego i sosnowego lasu 
z widokiem na dolinę Paro. Dotarcie do pola namiotowego 
położonego na dużym pastwisku u podnóża szczytu Jili 

La. Nocleg na kampingu na wysokości 3480 m npm.
DZIEŃ 6
Jili Dzong – Jangchulakha (10 km, 3 – 4 godz.) 
Zwiedzanie klasztoru Jili Dzong, znanego miejsca 
medytacji. Wędrówka szlakiem wiodącym przez 
nasączony olejkami eterycznymi las jałowców. 
Obserwacja sielskich pejzaży z łąkami, na których 
pasterze wypasają swoje jaki. Pierwsze widoki na 
ośnieżone himalajskie szczyty, o których buddyjska 
mądrość mówi: „Widok ośnieżonych himalajskich 
szczytów zmywa grzechy całego życia″.  Dotarcie do 
Jangchulakha. Nocleg na kampingu na wysokości 3770 
m npm. 
DZIEŃ 7
Jangchulakha – Jimilang Tsho (11 km, 4 godz) 
Trasa składa się z wielu wzniesień, po grzbietem góry, 
ze wspaniałym widokiem na Himalaje, w tym Górę 
Jomolhari. Drogę urozmaicają rododendronowe krzewy. 
Możliwość zapoznania się z życiem lokalnych nomadów, 
których obozowiska znajdują się po drodze. Nocleg 
nad jeziorem Jimilang 3870 m npm. Jezioro słynie z 
gigantycznych pstrągów.
DZIEŃ 8 
Jimilangtso - Semkotha (ok. 11 km, 3 – 4 godz.)
Według Bhutańczyków wszystkie jeziora w kraju z 
powodu nieziemskiego piękna są fenomen natury, 
zostały stworzone do tego, aby je czcić. Każde jezioro 
ma opiekuńczego ducha. Marsz wśród ośnieżonych 
himalajskich szczytów oraz polodowcowych jezior 
Bhutanu. Znad brzegu jeziora Jimilang szlak wiedzie ku 
górskiemu grzbietowi położonemu na wysokości 4050 m 
npm, widok na jezioro Janye. Następnie wspinaczka na 
wysokość 4150 m npm i wędrówka w dół w kierunku 
kamiennych ruin z widokiem na jezioro Semkotha. 

Dotarcie do przytulnego obozowiska na wysokości 
3834 m npm.
DZIEŃ 9 
Semkotha – Phajoding – Thimphu (15 km, 5 godz.). 
Przy dobrej pogodzie spektakularny widok na Mount 
Gangkar Puensum (7570 m npm, najwyższy  szczyt 
Bhutanu, jednocześnie najwyższy niezdobyty szczyt 
świata). Zwiedzanie klasztoru Phajoding, który jest 
również ośrodkiem medytacji. Zejście do Thimpu, 
zwiedzanie stolicy kraju. Nocleg w Thimphu.
DZIEŃ 10
Przejazd na lotnisko w Paro. Wylot do Kalkuty. Przylot. 
Dalsze zwiedzanie Kalkuty (uzależnione od godzin 
przelotów) – Ogród Botaniczny i wybrzeża rzeki Hughli, 
dopływu Gangesu. Przejazd przez Eden Gardens, plac 
BBD Bagh i Writers Building. Transfer na lotnisko. Wylot  
z Kalkuty do Warszawy przez porty tranzytowe. 
DZIEŃ 11
Przylot do Warszawy.
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CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

BHUTAN 
ZWIEDZANIE I TREKKING

zlak grzmiącego 
smoka″ jest najbardziej 
popularnym trekkingiem 

w podniebnym królestwie Bhutanu. 
Wiedzie starożytnym szlakiem z 
Paro do Thimpu - stolicy Bhutanu. 
Pokonując niewielkie wzniesienia, 
maszerując tylko kilka godzin dziennie, 
dociera sie do wysokogórskich krain, 
ze spektakularnymi widokami na 
ośnieżone himalajskie szczyty, mijając 
wysokogórskie wioski oraz buddyjskie 
centra medytacyjne. 

S

- bilet lotniczy na trasie Warszawa – Kalkuta – Paro – 
Kalkuta - Warszawa, 

- wizy: indyjska, bhutańska, 
- opieka pilota,
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko,
- przejazdy wewnętrzne mikrobusami,
- zakwaterowanie: hotele 3* pokoje 2 – osobowe z 
łazienkami, standard lokalny, w czasie trekkingu - 
namioty,

- bilety wstępu,
- wyżywienie: Indie – śniadania, Bhutan – 3 posiłki 
dziennie; 

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

- zwyczajowe napiwki 100 USD
- dopłata do pokoju 1 – osobowego 450 USD

UWAGA: Trasa dla ludzi obytych 
w chodzeniu po górach (bez 
przeciwskazań związanych z 
chorobami serca i układem 
krążenia), średni stopień trudności 
(bez poręczówek, trawersów) na 
wysokości od 2 500 do 4 100 m n.p.m.

 
TERMINY:

I rata:   
II rata:      

CENA:    6 900 PLN + 2 350 USD  

800 PLN płatne przy zapisie
6 900 PLN + 2 350 USD x kurs 
sprzedaży PeKaO – na 35 dni 
przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)

09.04 - 19.04.2020
30.04 - 10.05.2020
15.10 - 25.10.2020
05.11 - 15.11.2020



www.wyprawy.plwww.wyprawy.pl48

DZIEŃ 1           Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. 
Wylot do Birmy przez dwa porty tranzytowe.
DZIEŃ 2 
Przylot do Yangon, jednego z najbardziej intrygujących 
miast Azji Południowo-Wschodniej, w którym mieszają 
się wpływy wielu kultur i religii. Przejazd tradycyjnym 
pociągiem, który jest unikalną szansą do podziwiania 
życia mieszkańców i rzadziej odwiedzanych dzielnic 
Yangon.  Wizyta w pagodzie Chaukhtatgyi i podziwianie 
jednego z największych posągów leżącego Buddy w kraju. 
Spacer po kolonialnej części miasta, podczas którego 
można podziwiać bogatą architekturę, m.in. budynki 
Ratusza, byłego Sądu Najwyższego oraz Sekretariatu, 
gdzie dokonano zamachu na ojca niepodległej Birmy. 
Wizyta w Sule Pagoda, najstarszej świątyni w Yangon 
oraz w ponad 100–letniej Katedrze Św. Maryi Panny. 
Nocleg w Yangon.
DZIEŃ 3 
Przelot do Heho. Przejazd nad wysoko położone, 
malowniczo otoczone górami, Jezioro Inle, zamieszkałe 
przez plemię Intha, które przez stulecia do perfekcji 
opanowało unikalną sztukę wiosłowania nogami, budowy 
wiosek na palach na jeziorze oraz uprawy pływających 
po powierzchni jeziora ogrodów. Całodzienne zwiedzanie 
jeziora tradycyjnymi drewnianymi łódkami. Wizyta  
w pagodzie Phaung Daw Oo, w której antyczne 
rzeźby Buddy codziennie pokrywane przez wiernych 
kolejnymi warstwami złota. Wizyta u kowala i srebrnika  
z plemienia Intha, którzy nadal wykonują swoje produkty 
tradycyjnymi, niezmienionymi od pokoleń metodami oraz 
w wiosce produkującej tradycyjne birmańskie parasolki. 
Wizyta u słynnych kobiet z plemienia Padaung (jest ich 
jeszcze zaledwie kilka), które ze względu na noszone na 
szyi miedziane obręcze nazywane są również „kobietami-
żyrafami″. Powrót łodzią do miasteczka Nyaung Shwe na 
nocleg.

DZIEŃ 4 
Zwiedzanie klasztoru Shwe Yan Pyay. Transfer łodzią na 
słynny, rotujący targ, przemieszczający się codziennie do 
jednej z pięciu wiosek na brzegach jeziora. Podziwianie 
pływających ogrodów. Przeprawa łódką wąskimi, 
malowniczymi rzekami do kompleksu świątynnego 
Indein, w której znajdują się tysiące starożytnych 
stup, tworzące wrażenie niekończącego się lasu stup. 
Zwiedzanie wiosek na jeziorze specjalizujących się w 
produkcji lokalnych cygar oraz w tkactwie, wyrabiających 
swe produkty tradycyjnymi ręcznymi metodami.  
Podziwianie rybaków wiosłujących nogami. Wizyta w 
znajdującym się na jeziorze tekowym klasztorze Nga 
Phe Kyaung. Powrót łodzią na nocleg do Nyaung Shwe.
DZIEŃ 5
Malowniczy przejazd do położonego w górach, 
kolonialnego miasteczka Kalaw, znanego ze scenicznych 
krajobrazów. Czas wolny na spacery, delektowanie 
się miejscową kuchnią lub fakultatywnie wycieczka 
piesza przez pagórkowaty teren w scenerii pięknych 
krajobrazów z podglądaniem życia w przydrożnych 
wioskach. Lunch, a po nim powrót do Kalaw. Zwiedzanie 
pagody Thein Taung i buddyjskiego klasztoru, kolonialnej 
stacji kolejowej oraz pagody Hnee, w której znajduje się 
500-letnia bambusowa rzeźba Buddy. Powrót do hotelu 
w Nyaung Shwe.
DZIEŃ 6 
Przelot do Mandalay, kulturalnej i religijnej stolicy 
Birmy, zamieszkanej przez kilkadziesiąt tysięcy 
mnichów, którzy każdego ranka boso przemierzają 
ulice Mandalay zbierając ofiary i jałmużnę. Mandalay 
to również ostatnia królewska stolica Birmy. Zwiedzanie 
klasztoru Shwenandaw i pagody Kuthodaw, która ze 
względu na znajdujące się tam 729 marmurowych płyt 
z wygrawerowanymi pismami buddyjskimi, znana jest 
jako największa książka świata. Przeprawa łódką przez 
rzekę Irawadi do Mingun, gdzie znajduje się gigantyczna, 
niedokończona stupa. Zwiedzanie mistycznej pagody 
Hsinbyume. Malowniczy powrót łodzią do przystani. 
Nocleg w Mandalay.
DZIEŃ 7 
Wizyta w świątyni Mahamuni, w której znajduje się 
najświętszy posąg Buddy wykonany za jego życia, który 
pokrywany jest codziennie przez wiernych licznymi 
warstwami listków złota. Przeprawa łódką do Inwy, która 

pomiędzy XIV a XIX w, pięciokrotnie była 
stolicą Birmy. Zwiedzanie Inwy tradycyjną 
bryczką konną. Wizyta w słynnej pagodzie 
Yedanasini oraz klasztorze Bagaya. Przejazd 
do Sagaing, kolejnej dawnej stolicy, usianej 
setkami białych pagód i klasztorów, w której 
większość mieszkańców stanowią mnisi. 
Wjazd na Wzgórze Sagaing, skąd rozpościera 
się malowniczy widok na niezliczone pagody 
rozsiane po okolicznych wzgórzach. Przejazd 
nad najstarszy i najdłuższy most tekowy 
na świecie. Spacer po znajdującym się 6 m 
nad taflą jeziora moście. Rejs tradycyjną 
drewnianą łódką wokół mostu, który 
daje unikalną szansę na podziwianie go  
w promieniach zachodzącego słońca. Nocleg 
w Mandalay.
DZIEŃ 8
Całodniowy, malowniczy rejs statkiem do 
Baganu po rzece Irawadi. Najważniejsze 
historyczne miasta Birmy, zabytki 
archeologiczne i liczne wioski usytuowane 
są wzdłuż rzeki. Podczas rejsu zwiedzanie 
jednej z nadbrzeżnych wiosek, gdzie 
można zaobserwować tradycyjny styl życia 
lokalnych plemion. Dotarcie do Baganu. 
Nocleg w Baganie.
DZIEŃ 9 
Zwiedzanie najważniejszych i najbardziej 

imponujących z ponad 2200 ocalałych pagód i świątyń, 
reprezentujących różne okresy i style architektoniczne. 
Wizyta w pagodzie Shwezigon, jednej z pierwszych 
świątyń wybudowanych w Baganie z ogromną złotą, świętą 
stupą. Zwiedzanie z latarkami pagody-jaskini Gubyaukgyi, 
znanej ze świetnie zachowanych starożytnych fresków 
przedstawiająch dżatakę, opowieści o poprzednich 
wcieleniach Buddy oraz  świątyni Htilominlo z najlepiej 
zachowanymi w Baganie rzeźbionymi w piaskowcu 
ornamentami. Przejażdżka tradycyjną bryczką konną 
do Dhammayangyi, największej świątyni w Baganie. 
Transfer na lokalne wzniesienie, z którego rozpościera 
się panoramiczny widok na las pagód, w tym na 
najwyższą z nich, zdecydowanie górującą nad resztą. 
W blasku zachodzącego słońca widać całą niezwykłą 
wspaniałość tego miejsca. To jeden z takich widoków, 
który zapamiętuje się na całe życie. Nocleg w Baganie.
DZIEŃ 10
Wizyta w świątyni Ananda, architektonicznego 
arcydzieła, uważanej za najpiękniejszą świątynię Baganu. 
Spacer po jednej z wiosek wokół Baganu, gdzie można 
obserwować tradycyjne życie mieszkańców, trudniących 
się głównie uprawą roli i produkcją produktów 
codziennego użytku, ciągle wykonywanych tradycyjnymi 
metodami. Wizyta w świątyni Manuha i w tradycyjnym 
zakładzie produkującym artystyczne wyroby z laki. 
Przelot do Yangon. Po przylocie postój nad jeziorem 
Kandawgyi, na którym znajduje się pozłacana, królewska 
barka Karaweik. Wizyta w najświętszej i najbardziej 
majestatycznej świątyni w kraju, pagodzie Shwedagon, 
pokrytej szczerym złotem i kamieniami szlachetnymi,  
w której według wierzeń znajdują się relikwie 
4 poprzednich Buddów. Licząca ponad 2500 lat 
świątynia od świtu do nocy wypełniona jest 
rozmodlonymi mnichami, na głos recytującymi 
buddyjskie modlitwy. Nocleg w Yangon.
DZIEŃ 11 
Wizyta na rynku Bogyoke San Aung, wypełnionym 
biżuterią z jadeitu, lokalnymi ubiorami, produktami 
z laki oraz innymi tradycyjnymi produktami. Późnym 
popołudniem wylot z Yangon do Kambodży. Przylot 
wieczorem. Nocleg w Phnom Penh.
DZIEŃ 12
Całodzienne zwiedzanie kambodżańskiej stolicy: Pałac 

BIRMA-
KAMBODZA-
WIETNAM-LAOS  

angun - Inle Lake - Mandalay 
- Bagan - Mount Popa - 
Rangun - Phnom Penh - Siem 
Reap - Angkor Wat - Ho Chi 

Minh (Sajgon) - Danang – Hoi An - Hue 
– Ha Long - Hanoi  - Luang Phrabang

R



www.wyprawy.plwww.wyprawy.pl 49

26.01 – 22.02.2020
15.02 – 13.03.2020            
05.11 – 02.12.2020 
27.12 – 23.01.2021*

*termin sylwestrowy, 
dopłata: 1 490 PLN + 
150 USD

TERMINY: CENA:  
9 950 PLN + 2 990 USD

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:
- bilety na trasie Warszawa - Rangun; Rangun - Heho - Mandalay; Bagan 
- Rangun - Phnom Penh; Siem Reap - Ho Chi Minh - Danang; Hue - Hanoi - 
Luang Phrabang; Luang Phrabang - Warszawa

- zakwaterowanie: hotele 3***/4****, pokoje 2-osobowe z łazienkami
- śniadania na całej trasie, dodatkowo dzień 16, 20, 22 – kolacja; 
dzień 5, 8, 17, 22, 23 – obiad 

- wizy
- transport na całej trasie: mikrobus, autobus, łódź, samolot
- opłaty za przewodników lokalnych
- opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu i opłaty 
lotniskowe: 430 USD

- dopłata do pokoju 1-os.: 
950 USD

- zwyczajowe napiwki: 
120 USD

- pozostałe posiłki 
(aranżuje pilot)

I rata:

II rata:  

III rata: 

800 PLN
płatne przy zapisie
9 950 PLN + 2 590 USD 
x kurs sprzedaży Pekao 
S.A. na 35 dni przed 
imprezą (minus I rata)

400 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

Królewski, Srebrna Pagoda, Pomnik Zwycięstwa, Muzeum
Narodowe zbudowane przez Francuzów, z niezwykłymi 
pamiątkami z czasów imperium Angkor Wat. Wizyta  
w Tuol Sleng jednym z więzień z czasów Pol Pota, 
przejazd na pola śmierci - jedno z setek miejsc gdzie 
odkryto masowe groby. Na pamiątkę zbudowano tu stupę 
składającą się z ośmiu tysięcy czaszek ludzkich…Chwila 
zadumy nad narodem, który w czasach reżimu Pol Pota 
stracił jedną trzecią swego społeczeństwa w ramach 
okrutnego eksperymentu. Powrót do stolicy, nocleg. 
DZIEŃ 13
Przejazd z Phnom Penh do Siem Reap. Po drodze 
podglądanie kambodżańskiej prowincji i zwiedzanie 
Świątyni Beng Melea, ukrytej w dżungli. Przyjazd do Siem 
Reap wieczorem. Odpoczynek po podróży, fakultatywnie 
wypad do centrum miasta połączony z kolacją. Nocleg 
w Siem Reap.
DZIEŃ 14 - 15 
Dwa dni, to akurat dość czasu na zwiedzanie zagubionej 
w dżungli khmerskiej stolicy. Na obszarze Angkor 
Thomu zbudowano między IX a XIII wiekiem wiele 
hinduistycznych i buddyjskich świątyń, które symbolizują 
kosmiczną górę Meru – ośrodek władzy i jednocześnie 
siedzibę bogów, na czele z gigantycznym Angkor Watem. 
Równie fascynujące są mniejsze świątynie (Bayon, Ta 
Phrom) często porośnięte gęstą roślinnością w stylu 
Indiana Jones. Największe jezioro Kambodży – Tonle Sap 
umożliwi nam obserwację życia mieszkańców, głównie 
Wietnamczyków, którzy przybyli tutaj w poszukiwaniu 
lepszego życia. Maleńka położona na obrzeżach 
dawnego Królestwa Angkoru świątynia Bantley Srey – 
zwana Świątynią Kobiet, według wielu najpiękniejsza ze 
wszystkich, ma szanse zachwycić kunsztem wykonania 
nawet najbardziej wybredne gusty. Wieczorem wizyta na 
lokalnym bazarze. Noclegi w Siem Reap.
DZIEŃ 16
Rano wylot z Siem Reap do Ho Chi Minh (Sajgonu). 
Wizyta w Pałacu Ponownego Zjednoczenia, katedrze 
Notre Dame i w budynku Poczty Głównej. Spacer po 
najbardziej prestiżowych ulicach Sajgonu między innymi 
Dong Khoi, przy której położony jest stary ratusz, gmach 
opery i słynny hotel D Villle. Czas na krótki wypoczynek 
lub możliwość odwiedzenia jednego z największych 
bazarów w Sajgonie - marketu Ben Thanh. Wieczorem 
kolacja na pokładzie restauracji pływającej po rzece 
Sajgon. Nocleg.
DZIEŃ 17
Wyjazd z Sajgonu do Ben Tre. Po drodze rejs rzeką 
Mekong. Odwiedziny w manufakturze wytwarzającej 
produkty z owoców kokosa. Wizyta w ogrodzie 
owocowym, czas na degustację herbaty z lokalnym 
miodem i świeżych owoców tropikalnych. Lunch 
na wyspie. Przeprawa łodziami wiosłowymi przez 
wąskie, porośnięte gęstą roślinnością kanały łączące 
meandrujące odnogi Mekongu. Podpatrywanie życia 
mieszkańców delty. Nocleg w Sajgonie.
DZIEŃ 18
Przelot z Sajgonu do Danang. Zwiedzanie Muzeum Sztuki 
Cham i przejazd do Hoi An. Po drodze przystanek w Górach 
Marmurowych. Wizyta w jaskiniach, gdzie w czasie 
wojny ukrywali się partyzanci i które są jednocześnie 

miejscem kultu buddyjskiego. Dalsza jazda do Hoi 
An – najpiękniejszego miasta środkowego Wietnamu. 
Miasto - perełka, ocalone od wyburzenia przez naszego 
rodaka Kazimierza Kwiatkowskiego. Zwiedzanie centrum 
miasta: Most Japoński łączący dawną dzielnicę chińską 
z dzielnicą japońską. Wieczorne podglądanie magicznej 
atmosfery miasta w migotliwym świetle lampionów. To 
jedno z tych niezapomnianych miejsc, które najbardziej 
utkwi swoim czarem i niepowtarzalnością w naszej 
pamięci. Nocleg w Hoi An.
DZIEŃ 19
Dalszy ciąg zwiedzania urokliwego Hoi An – Chińska 
świątynia Phuoc Kien i pokryte patyną wieków 
wielopokoleniowe domy. Dla chętnych wycieczka 
fakultatywna do starożytnego miasta Chamów My 
Son, które obok Hoi An i Hue - starej stolicy Wietnamu, 
znalazło się na liście UNESCO. Jest to unikat w skali 
światowej w dziedzinie architektury, tzw. Angkor Wat 
Chamów. Przewidziany jest też czas wolny, by każdy na 
swój sposób mógł nacieszyć się niezwykłością miasta 
będącego mieszanką trzech różnych kultur. Nocleg  
w Hoi An.
DZIEŃ 20
Przejazd do Hue - byłej stolicy Wietnamu. Niezwykle 
malownicza droga mandarynów wiodąca przez góry. 
Po drodze zwiedzanie grobowca cesarza Khai Dina – 
misternie zdobionego budynku, łączącego wietnamski 
styl architektoniczny z wyraźnymi wpływami zachodu. 
Przyjazd do Hue popołudniu. Wycieczka łodziami po 
rzece Perfumowej do stóp najstarszej pagody Hue Thien 
Mu. Następnie przejazd do Zakazanego Miasta i Cytadeli 
- mimo ogromu zniszczeń zachowane fragmenty dają 
wyobrażenie o niegdysiejszej świetności budowli. Kolacja 
przy akompaniamencie muzyki dworskiej. Nocleg w Hue.
DZIEŃ 21
Przelot z Hue do Hanoi. Wizyta w Muzeum 
Etnograficznym. Wizyta przed mauzoleum Ho Chi Minha, 
plac Ba Din, na którym wygłoszona została deklaracja 
niepodległości, pałac prezydencki będący onegdaj 
siedzibą gubernatora, dom Ho Chi Minha na palach, 
będący ostatnim miejscem jego zamieszkania oraz 
Pagoda na Jednej Kolumnie. Świątynia Ngoc Son i Jezioro 
Zwróconego Miecza, spacer po najstarszej części Hanoi, 
odkrywanie urokliwych zaułków cechowych uliczek  
i architektury domów korytarzowych. Nocleg w Hanoi.
DZIEŃ 22
Przejazd przez deltę Rzeki Czerwonej w kierunku zatoki 
Ha Long (około 4 godz.). Rozpoczęcie rejsu po zatoce, 
wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, 
uznawanej za jeden z najbardziej spektakularnych 
krajobrazów na Ziemi. Niespieszna eksploracja zatoki 
i obserwacja imponujących wapiennych ostańców. 
Odwiedziny na jednej z wysp, poznawanie jej krasowego 
krajobrazu. Lunch, kolacja i nocleg na pokładzie.
DZIEŃ 23
Kolejny dzień przyrodniczo-krajoznawczej uczty. Rejs 
między ostańcami skalnymi. Obserwacja jednego  
z najpiękniejszych krajobrazów świata, opływanie 
wysepek, meandrowanie w skomplikowanym labiryncie 

skał. Błogi relaks na pokładzie. Rejs powrotny. 
Przypłynięcie około południa do portu, powrót autobusem 
do Hanoi. Odwiedziny w Świątyni Literatury - miejscu, 
które było zarazem pierwszym uniwersytetem kraju. 
Wieczorem wizyta w nietypowym, jedynym w swoim 
rodzaju, teatrze kukiełek na wodzie. Nocleg w Hanoi.
DZIEŃ 24
Rano wylot do Luang Prabang – miasta, które mogłoby 
pretendować do jednego z najbardziej urokliwych 
miast świata. Zwiedzanie Luang Prabang: Świątynia 
Wat Vissunarad i Świątynia Wat Mai. Zachód słońca 
podziwiany z perspektywy Wzgórza Phoussy, skąd 
rozciąga się malownicza panorama miasta otoczonego 
górami i wstęgami rzek. Zejście na lokalny targ, gdzie 
grupy etniczne prezentują swoje wyroby. Nocleg w Luang 
Prabang.
DZIEŃ 25
Rano podglądanie procesji mnichów wędrujących 
ulicami miasta i zapoznanie się z buddyjską tradycją 
jałmużny. Wizyta na lokalnym targu ze świeżymi 
produktami i przysmakami z grilla. Powrót na śniadanie. 
Wyprawa łodzią w górę Mekongu do świętych jaskiń 
Pak Ou gromadzących tysiące statuetek Buddy. Powrót 
do miasta i wizyta w Świątyni Santi Chedi na obrzeżach 

miasta. Wieczorem czas na korzystanie z licznych 
uroków Luang Phrabang. Nocleg.
DZIEŃ 26
Wizyta w malowniczo położonej u zbiegu Mekongu  
i rzeki Nam Khan, najważniejszej świątyni miasta – Wat 
Xieng Thong. Zwiedzanie dawnego Pałacu Królewskiego. 
Przejazd nad wodospad Kuang Si, kąpiel w krystalicznie 
czystej wodzie, czas na lunch w pięknej scenerii parku 
krajobrazowego. W drodze powrotnej odwiedziny w 
okolicznej wiosce Hmongów. Powrót do miasta, spacery 
po jego zaułkach, dla smakoszy dalsze odkrywanie 
niespodzianek kuchni laotańskiej. Nocleg w Luang 
Prabang.
DZIEŃ 27
Rano wylot z Luang Prabang do Warszawy przez dwa 
porty tranzytowe.
DZIEŃ 28
Przesiadka w europejskim porcie tranzytowym. 
Lądowanie na lotnisku Okęcie.

DODATKOWE WYMAGANIA 
Należy posiadać paszport ważny minimum 
6 miesięcy od daty powrotu.
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Birmy 
przez dwa porty tranzytowe.
DZIEŃ 2
Przylot do Yangon, jednego z najbardziej intrygujących 
miast Azji Południowo-Wschodniej, w którym mieszają 
się wpływy wielu kultur i religii, wypełnionego XIX-wieczną 
architekturą kolonialną oraz starożytnymi, pozłacanymi 
pagodami. Przejazd na stację kolejową i przejazd 
tradycyjnym pociągiem, jeżdżącym wokół miasta, który 
jest unikalną szansą do podziwiania żywego i kolorowego 
życia mieszkańców Yangon oraz rzadziej odwiedzanych 
dzielnic Yangon.  Wizyta w pagodzie Chaukhtatgyi oraz 
podziwianie jednego z największych posągów leżącego 
Buddy w kraju, na którego stopach widnieje 108 świętych 
symboli. Spacer po kolonialnej części miasta, podczas 
którego można podziwiać bogatą kolonialną architekturę 
miasta, między innymi kolonialne budynki Ratusza, 
byłego Sądu Najwyższego oraz Sekretariatu, gdzie 
dokonano zamachu na ojca niepodległej Birmy generała 
Aung San. Wizyta w Sule Pagoda, najstarszej świątyni 
w Yangon, w której wierni wypuszczają na wolność 
uwięzione ptaszki oraz w imponującej, ponad 100–
letniej, neogotyckiej Katedrze Św. Maryi Panny, której 
bogato zdobione różnokolorowymi cegłami wnętrze 
robi niezapomniane wrażenie. Przejazd na kolację,  
a następnie zakwaterowanie w hotelu w Yangon.
DZIEŃ 3 
Poranny przelot do Heho. Przejazd nad wysoko 
położone, malowniczo otoczone górami, Jezioro Inle. 
Jezioro zamieszkałe jest przez plemię Intha, które 
przez stulecia do perfekcji opanowało unikalną sztukę 
wiosłowania nogami, budowy wiosek na palach na 
jeziorze oraz uprawy pływających po powierzchni jeziora 
ogrodów. Całodzienne zwiedzanie jeziora tradycyjnymi 
drewnianymi łódkami. Wizyta w pagodzie Phaung Daw 
Oo, w której znajdują się czczone, antyczne rzeźby 
Buddy, codziennie pokrywane przez wiernych kolejnymi 
warstwami złota, przez co zatraciły już swój oryginalny 

kształt. Wizyta u kowala i srebrnika z plemienia Intha, 
którzy nadal wykonują swoje produkty tradycyjnymi, 
niezmienionymi od pokoleń metodami oraz w wiosce 
produkującej tradycyjne birmańskie parasolki, wykonane 
z woskowanego papieru. Wizyta u słynnych kobiet z 
plemienia Padaung (jest ich jeszcze zaledwie kilka), 
które ze względu na noszone na szyi miedziane obręcze 
nazywane są również „kobietami-żyrafami″. Powrót 
łodzią do miasteczka Nyaung Shwe. Transfer do hotelu.
DZIEŃ 4 
Zwiedzanie ponad 150-letniego klasztoru Shwe Yan Pyay  
z unikalnymi owalnymi oknami oraz szklanymi 
mozaikami. Transfer łodzią na słynny, rotujący targ, 
przemieszczający się codziennie do jednej z pięciu wiosek 
na brzegach jeziora. Na targ tłumnie przybywają ludzie 
zamieszkujący pobliskie wzgórza z plemienia Danu oraz 
Pa-O wyróżniające się charakterystycznym kolorowym 
nakryciem głowy. Podziwianie pływających ogrodów, 
zajmujących duże połacie jeziora, zakotwiczonych do 
dna jedynie za pomocą bambusowych tyczek. Przeprawa 
łódką wąskimi, malowniczymi rzekami do kompleksu 
świątynnego Indein, w którym znajdują się tysiące 
starożytnych stup, tworzące wrażenie niekończącego 
się lasu stup. Zwiedzanie wiosek na jeziorze 
specjalizujących się w produkcji lokalnych cygar oraz 
w tkactwie, wyrabiających swoje produkty tradycyjnymi 
ręcznymi metodami. Podziwianie miejscowych rybaków 
wiosłujących nogami i łowiących ryby. Wizyta - w 
znajdującym się na jeziorze - tekowym klasztorze Nga Phe 
Kyaung, słynnym z antycznych bambusowych posągów 
Buddy. Powrót łodzią do Nyaung Shwe. Transfer do hotelu.
DZIEŃ 5
Malowniczy przejazd do położonego w górach, 
kolonialnego miasteczka Kalaw, znanego ze swojego 
łagodnego klimatu i scenicznych krajobrazów. Miasteczko 
łączy wpływy kultur i kuchni nepalskich Gurków, indyjskich 
Hindusów, Sikhów oraz muzułmanów, którzy przybyli do 
Kalaw wraz z Brytyjczykami. Czas wolny w miasteczku 
na spacery, delektowanie się miejscową kuchnią lub 
fakultatywnie wycieczka piesza  przez pagórkowaty 
teren w scenerii pięknych krajobrazów z podglądaniem 
życia w przydrożnych wioskach. Czas na posiłek, po 
posiłku powrót do miasteczka. Zwiedzanie pagody Thein 
Taung i przylegającego do niego buddyjskiego klasztoru, 
kolonialnej stacji kolejowej oraz pagody Hnee, w której 
znajduje się 500-letnia bambusowa rzeźba Buddy 

czczona przez lokalnych wiernych. Powrót do hotelu w 
Nyaung Shwe.
DZIEŃ 6 
Przelot do Mandalay, kulturalnej i religijnej stolicy Birmy, 
zamieszkanej przez kilkadziesiąt tysięcy mnichów, którzy 
każdego poranka boso przemierzają ulice Mandalay 
zbierając ofiary i jałmużnę. Mandalay to również 
ostatnia królewska stolica Birmy, założona 1857 roku 
przez potężnego króla Mindona. Zwiedzanie klasztoru 
Shwenandaw, jedynej pozostałości z XIX-wiecznego 
Pałacu Królewskiego oraz pagody Kuthodaw, która 
ze względu na znajdujące się tam 729 marmurowe 
płyty z wygrawerowanymi pismami buddyjskimi, 
znana jest jako największa książka świata. Transfer 
do przystani i przeprawa łódką przez rzekę Irawadi do 
Mingun, gdzie znajduje się gigantyczna, niedokończona 
stupa, która po ukończenia mierzyłaby ponad 150 
metrów wraz z 90-tonowym, największym na świecie 
działającym dzwonem z brązu. Zwiedzanie mistycznej 
pagody Hsinbyume, białej świątyni wybudowanej na 
cześć Królowej Hsinbyume, która swoim kształtem 
odwzorowuje świętą górę Meru. Malowniczy powrót 
łodzią do przystani w Mandalay. Zakwaterowanie i nocleg 
w Mandalay.
DZIEŃ 7
Wizyta w świątyni Mahamuni, w której znajduje się 
najświętszy, jeden z pięciu posągów Buddy wykonany 
za jego życia, którego twarz każdego poranka jest 
uroczyście myta przez mnichów, a posąg pokrywany jest 
codziennie przez wiernych licznymi warstwami listków 
złota. Przeprawa łódką do Inwy, która pomiędzy XIV a 
XIX wiekiem,  pięciokrotnie była stolicą Birmy. Zwiedzanie 
Inwy tradycyjną bryczką konną. Wizyta w słynnej pagodzie 
Yedanasini oraz bogato zdobionym tekowymi rzeźbami 
klasztorze Bagaya. Przejazd do Sagaing, kolejnej dawnej 
stolicy, usianej setkami białych pogód i klasztorów, w 
której większość mieszkańców stanowią mnisi. Wjazd na 
Wzgórze Sagaing skąd rozpościera się malowniczy widok 
na niezliczone białe pagody rozsiane po okolicznych 
wzgórzach. Przejazd nad najstarszy i najdłuższy 
most tekowy na świecie. Spacer po znajdującym się 6 
metrów nad taflą jeziora moście, który podczas pory 
deszczowej niemal całkowicie zanurzony jest w wodzie. 
Rejs tradycyjną drewnianą łódką wokół mostu, który 
daje unikalną szansę na podziwianie go w promieniach 
zachodzącego słońca. Powrót do hotelu w Mandalay.

BIRMA-
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DZIEŃ 8
Poranny przejazd do przystani na całodniowy, malowniczy rejs statkiem do Baganu 
po rzece Irawadi. Długa na ponad 2000 km rzeka, już od czasów starożytnych była 
najważniejszym szlakiem komunikacyjnym w Birmie, służącym do transportu ludzi i 
towarów. Najważniejsze historyczne miasta Birmy, zabytki archeologiczne oraz liczne 
lokalne wioski usytuowane są wzdłuż rzeki. Podczas rejsu przystanek i zwiedzanie 
jednej z nadbrzeżnych wiosek, gdzie można zaobserwować tradycyjny styl życia 
lokalnych plemion. Obiad na pokładzie. Po południu dotarcie do Baganu, gdzie od XI 
do XIII wieku, w czasach świetności Królestwa Baganu na obszarze 40 kilometrów 
kwadratowych zostało wzniesionych ponad 10.000 pogód i świątyń. Królestwo 
Baganu, już w XI wieku podbiło tereny dzisiejszej Birmy za panowania potężnego króla 
Anawratha, jednakże rozwój potęgi Baganu przerwały liczne najazdy Mongołów, którzy 
zdobyli Bagan w 1287 roku. Transfer z przystani w Baganie do hotelu.
DZIEŃ 9 
Zwiedzanie najważniejszych i najbardziej imponujących z ponad 2200 ocalałych pagód 
i świątyń, reprezentujących różne okresy i style architektoniczne. Wizyta w pagodzie 
Shwezigon, jednej z pierwszych świątyń wybudowanych w Baganie z ogromną złotą, 
świętą stupą. Zwiedzanie z latarkami pagody-jaskini Gubyaukgyi, wzniesionej w XII 
wieku, znanej ze świetnie zachowanych starożytnych fresków przedstawiająch dżatakę, 
opowieści o poprzednich wcieleniach Buddy oraz XIII-wiecznej świątyni Htilominlo z 
najlepiej zachowanymi w Baganie rzeźbionymi w piaskowcu ornamentami. Po południu 
przejażdżka tradycyjną bryczką konną, z której można podziwiać setki mniejszych, 
rzadziej odwiedzanych świątyń i pagód, do Dhammayangyi, największej świątyni w 
Baganie, zbudowanej przez króla Narathu, aby wynagrodzić swoje liczne zbrodnie i 
winy. Transfer na lokalne wzniesienie, z którego rozpościera się panoramiczny widok 
na las pagód, w tym na najwyższą z nich, zdecydowanie górującą nad resztą. W blasku 
zachodzącego słońca widać całą niezwykłą wspaniałość tego miejsca. To jeden z 
takich widoków, który zapamiętuje się na całe życie.  Powrót do hotelu w Baganie.
DZIEŃ 10
Wizyta w świątyni Ananda, architektonicznego arcydzieła, uważanej za najpiękniejszą 
świątynię Baganu, zbudowaną w stylu Mon, posiadającą dwa antyczne wizerunki 
Buddy, których wyrazy twarzy wydają się zmieniać w zależności od odległości, 
z których są oglądane. Spacer po jednej z wiosek wokół Baganu, gdzie można 
zaobserwować tradycyjne życie mieszkańców Baganu, którzy trudnią się głównie 
uprawą roli oraz produkcją produktów codziennego użytku, ciągle wykonywanych 
ręcznymi tradycyjnymi metodami. Wizyta w świątyni Manuha, ufundowanej przez 
uwięzionego w areszcie władcę Królestwa Mon oraz w tradycyjnym zakładzie 
produkującym artystyczne wyroby z laki, metodą używaną od wieków do produkcji 
przedmiotów dla dworu królewskiego oraz w sztuce. Po południu transfer na lotnisko i 
przelot do Yangon. Po przylocie do Yangon, postój nad jeziorem Kandawgyi, na którym 
znajduje się pozłacana, królewska barka Karaweik, którą starożytni królowie Baganu 

podróżowali wzdłuż rzeki Irawadi. Wizyta w najświętszej i najbardziej majestatycznej 
świątyni w kraju, pagodzie Shwedagon, pokrytej szczerym złotem i kamieniami 
szlachetnymi, w której według wierzeń znajdują się relikwie 4 poprzednich Buddów. 
Licząca ponad 2500 lat świątynia od świtu do nocy wypełniona jest rozmodlonymi 
mnichami, na głos recytującymi buddyjskie modlitwy oraz lokalnymi wiernymi, którzy 
tłumnie pielgrzymują do świątyni, aby złożyć pokłon przed jednym z setek znajdujących 
się w świątyni wizerunków Buddy. Przejazd i zakwaterowanie w hotelu w Yangon.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu przejazd na rynek Bogyoke San Aung, wypełniony biżuterią z jadeitu, 
lokalnymi ubiorami, produktami z laki oraz innymi tradycyjnymi produktami z całej 
Birmy. Późnym popołudniem transfer na lotnisko i wylot z Yangon do Kambodży. Przylot 
na lotnisko w Phnom Penh w godzinach wieczornych. Transfer do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 12 
Całodzienne zwiedzanie kambodżańskiej stolicy: Pałac Królewski, Srebrna Pagoda, 
Pomnik Zwycięstwa, przeciekawe Muzeum Narodowe zbudowane przez Francuzów, z 
niezwykłymi pamiątkami z czasów imperium Angkor Wat. Wizyta w Tuol Sleng jednym 
z więzień z czasów Pol Pota, przejazd na pola śmierci - jedno z setek miejsc gdzie 
odkryto masowe groby. Na pamiątkę zbudowano tu stupę składającą się z ośmiu 
tysięcy czaszek ludzkich…Chwila zadumy nad narodem, który w czasach reżimu Pol 
Pota stracił jedną trzecią swojego społeczeństwa w ramach okrutnego eksperymentu. 
Powrót do stolicy, jeżeli czas pozwoli wizyta na lokalnym bazarze, nocleg. 
DZIEŃ 13
Przejazd z Phnom Penh do Siem Reap. Po drodze podglądanie kambodżańskiej 
prowincji i zwiedzanie Świątyni Beng Melea, ukrytej w dżungli. Przyjazd do Siem 
Reap w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek po podróży, 
fakultatywnie wypad do centrum miasta połączony z kolacją. Nocleg w Siem Reap.
DZIEŃ 14 - 15 
Dwa dni to akurat dość czasu na zwiedzanie zagubionej w dżungli khmerskiej stolicy. 
Na obszarze Angkor Thomu zbudowano między IX a XIII wiekiem wiele hinduistycznych 
i buddyjskich świątyń, które symbolizują kosmiczną górę Meru – ośrodek władzy 
i jednocześnie siedzibę bogów, na czele z gigantycznym Angkor Watem. Równie 
fascynujące są mniejsze świątynie (Bayon, Ta Phrom) często porośnięte gęstą 
roślinnością w stylu Indiana Jones. Hipnotyczne wrażenie wywierają dawne bramy 
miejskie z wielkimi kamiennymi twarzami o namiętnych ustach i migdałowych 
oczach. Największe jezioro Kambodży – Tonle Sap umożliwi nam obserwację życia 
mieszkańców, głównie Wietnamczyków, którzy przybyli tutaj w poszukiwaniu lepszego 
życia. Maleńka położona na obrzeżach dawnego Królestwa Angkoru świątynia Bantley 
Srey – zwana Świątynią Kobiet według wielu najpiękniejsza ze wszystkich, ma szanse 
zachwycić kunsztem wykonania nawet najbardziej wybredne gusty. Wieczorem wizyta 
na lokalnym bazarze. Czas na zakupy i kolację. Noclegi w Siem Reap. 

DZIEŃ 16 
Po śniadaniu transfer na lotnisko w Siem Reap. Wylot do Warszawy przez 
dwa porty tranzytowe.
DZIEŃ 17 
Przylot do europejskiego portu tranzytowego, przesiadka na samolot do 
Polski. Lądowanie na lotnisku Okęcie.

Wycieczka objazdowa 
o średnim stopniu 
trudności.

CENA ZAWIERA:

- bilety na trasie Warszawa - Rangun; Rangun - Heho - Mandalay; Bagan - 
Rangun - Phnom Penh; Siem Reap - Warszawa

- zakwaterowanie: hotele 3***/4****, pokoje 2-osobowe z łazienkami
- śniadania na całej trasie, obiady w dniach: 5, 8.
- wizy
- transport na całej trasie: mikrobus, autobus, łódź, samolot
- opłaty za przewodników lokalnych
- opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 190 USD
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 550 USD
- zwyczajowe napiwki: 70 USD
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)

CENA NIE ZAWIERA:
12.01 – 28.01.2020
26.01 – 11.02.2020
16.02 – 03.03.2020

03.03 – 19.03.2020
22.03 – 07.04.2020
20.10 – 05.11.2020

05.11 – 21.11.2020
28.11 – 14.12.2020
27.12.2020 – 12.01.2021*

TERMINY:
I rata:   
II rata: 

III rata: 

CENA:      7 987 PLN + 1 750 USD
800 PLN płatne przy zapisie
7 987 PLN + 1 350 USD x kurs sprzedaży Pekao 
SA na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
400 USD uczestnik zabiera ze sobą*termin sylwestrowy dopłata 1 490 PLN + 150 USD
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Birmy przez dwa porty tranzytowe. 
DZIEŃ 2 
Poranny przylot do Yangon, jednego z najbardziej intrygujących miast Azji Południowo-
Wschodniej, w którym mieszają się wpływy wielu kultur i religii. Przejazd na stację 
kolejową i przejazd tradycyjnym pociągiem, jeżdżącym wokół miasta, który jest unikalną 
szansą do podziwiania żywego i kolorowego życia mieszkańców Yangon oraz rzadziej 
odwiedzanych dzielnic Yangon. Wizyta w pagodzie Chaukhtatgyi, oraz podziwianie 
jednego z największych w kraju posągów leżącego Buddy, na którego stopach widnieje 
108 świętych symboli. Spacer po kolonialnej części miasta, podczas którego można 
podziwiać bogatą kolonialną architekturę miasta: między innymi kolonialne budynki 
Ratusza, byłego Sądu Najwyższego oraz Sekretariatu, gdzie dokonano zamachu 
na ojca niepodległej Birmy. Wizyta w Sule Pagoda, najstarszej świątyni w Yangon,  
w której wierni wypuszczają na wolność uwięzione ptaszki oraz w imponującej, ponad 
100–letniej, neogotyckiej Katedrze Św. Maryi Panny. Przejazd na kolację, a następnie 
zakwaterowanie w hotelu w Yangon.  
DZIEŃ 3
Poranny przelot do Heho. Przejazd nad wysoko położone, malowniczo otoczone górami, 
Jezioro Inle. Jezioro zamieszkałe jest przez plemię Intha, które przez stulecia do 
perfekcji opanowało unikalną sztukę wiosłowania nogami, budowy wiosek na palach 
na jeziorze oraz uprawy pływających po powierzchni jeziora ogrodów. Całodzienne 
zwiedzanie jeziora tradycyjnymi drewnianymi łódkami. Wizyta w pagodzie Phaung Daw 
Oo, w której znajdują się czczone, antyczne rzeźby Buddy, codziennie pokrywane przez 
wiernych kolejnymi warstwami złota, przez co zatraciły już swój oryginalny kształt. 
Wizyta u kowala i srebrnika z plemienia Intha, którzy nadal wykonują swoje produkty 
tradycyjnymi, niezmienionymi od pokoleń metodami oraz w wiosce produkującej 
tradycyjne birmańskie parasolki, wykonane z woskowanego papieru. Wizyta u słynnych 
kobiet z plemienia Padaung (jest ich jeszcze zaledwie kilka), które ze względu na 
noszone na szyi miedziane obręcze nazywane są również „kobietami-żyrafami″. Powrót 
łodzią do miasteczka Nyaung Shwe. Transfer do hotelu.  
DZIEŃ 4 
Zwiedzanie ponad 150-letniego klasztoru Shwe Yan Pyay z unikalnymi owalnymi oknami 
oraz szklanymi mozaikami. Transfer łodzią na słynny, rotujący targ, przemieszczający się 
codziennie do jednej z pięciu wiosek na brzegach jeziora. Na targ tłumnie przybywają 
ludzie zamieszkujący pobliskie wzgórza z plemienia Danu oraz Pa-O wyróżniające 
się charakterystycznym kolorowym nakryciem głowy. Podziwianie pływających 
ogrodów, zajmujących duże połacie jeziora, zakotwiczonych do dna jedynie za pomocą 
bambusowych tyczek. Przeprawa łódką wąskimi, malowniczymi rzekami do kompleksu 
świątynnego Indein, w której znajdują się tysiące starożytnych stup, tworzących 
wrażenie niekończącego się lasu stup. Zwiedzanie wiosek na jeziorze specjalizujących 
się w produkcji lokalnych cygar oraz w tkactwie, wyrabiających swoje produkty 
tradycyjnymi, ręcznymi metodami. Podziwianie miejscowych rybaków wiosłujących 
nogami i łowiących ryby. Wizyta w - znajdującym się na jeziorze - tekowym klasztorze 

Nga Phe Kyaung antycznych bambusowych posągów Buddy. Powrót łodzią do Nyaung 
Shwe. Transfer do hotelu. 
DZIEŃ 5 
Malowniczy przejazd do położonego w górach, kolonialnego miasteczka Kalaw, 
znanego ze swojego łagodnego klimatu i scenicznych krajobrazów. To prowincjonalne 
miasteczko leżące poza utartym szlakiem łączy wpływy kultur i kuchni nepalskich 
Gurków, indyjskich Hindusów, Sikhów oraz muzułmanów, którzy przybyli do Kalaw wraz 
z Brytyjczykami. Czas wolny w miasteczku na spacery, delektowanie się miejscową 
kuchnią lub fakultatywnie wycieczka piesza przez pagórkowaty teren w scenerii 
pięknych krajobrazów z podglądaniem życia w przydrożnych wioskach. Czas na lunch 
w przydrożnej restauracji, po posiłku powrót do miasteczka. Zwiedzanie pagody Thein 
Taung i przylegającego do niego buddyjskiego klasztoru, kolonialnej stacji kolejowej 
oraz pagody Hnee, w której znajduje się 500-letnia bambusowa rzeźba Buddy czczona 
przez lokalnych wiernych. Powrót do hotelu w Nyaung Shwe. Nocleg. 
DZIEŃ 6 
Przelot do Mandalay, kulturalnej i religijnej stolicy Birmy, zamieszkałej przez 
kilkadziesiąt tysięcy mnichów, którzy każdego poranka boso przemierzają ulice 
Mandalay zbierając ofiary i jałmużnę. Mandalay to również ostatnia królewska stolica 
Birmy, założona 1857 roku przez potężnego króla Mindona. Zwiedzanie klasztoru 
Shwenandaw, jedynej pozostałości z XIX-wiecznego Pałacu Królewskiego oraz 
pagody Kuthodaw, która ze względu na znajdujące się tam 729 marmurowe płyty 
z wygrawerowanymi pismami buddyjskimi, znana jest jako największa książka świata. 
Transfer do przystani i przeprawa łódką przez rzekę Irawadi do Mingun, gdzie znajduje się 
gigantyczna, niedokończona stupa, która po ukończenia mierzyłaby ponad 150 metrów 
wraz z 90-tonowym, największym na świecie działającym dzwonem z brązu. Zwiedzanie 
mistycznej pagody Hsinbyume, białej świątyni wybudowanej na cześć Królowej 
Hsinbyume, która swoim kształtem odwzorowuje świętą górę Meru. Malowniczy powrót 
łodzią do przystani w Mandalay. Zakwaterowanie i nocleg w Mandalay.
DZIEŃ 7 
Wizyta w świątyni Mahamuni, w której znajduje się najświętszy, jeden z pięciu posągów 
Buddy wykonany za jego życia, którego twarz każdego poranka jest uroczyście myta 
przez mnichów, a posąg pokrywany jest codziennie przez wiernych licznymi warstwami 
listków złota. Przeprawa łódką do Inwy, która pomiędzy XIV a XIX wiekiem, pięciokrotnie 
była stolicą Birmy. Zwiedzanie Inwy tradycyjną bryczką konną. Wizyta w słynnej pagodzie 
Yedanasini oraz bogato zdobionym tekowymi rzeźbami klasztorze Bagaya. Przejazd do 
Sagaing, kolejnej dawnej stolicy, usianej setkami białych pogód i klasztorów, w której 
większość mieszkańców stanowią mnisi. Wjazd na Wzgórze Sagaing skąd rozpościera 
się malowniczy widok na niezliczone białe pagody rozsiane po okolicznych wzgórzach. 
Przejazd nad najstarszy i najdłuższy most tekowy na świecie. Spacer po znajdującym 
się 6 metrów nad taflą jeziora moście, który podczas pory deszczowej niemal całkowicie 
zanurzony jest w wodzie. Rejs tradycyjną drewnianą łódką wokół mostu, który daje 
unikalną szansę na podziwianie go w promieniach zachodzącego słońca. Powrót do 
hotelu w Mandalay. 

BIRMA +OPCJA WYPOCZYNEK
W NGAPALI

ZWIEDZANIE
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DZIEŃ 8 
Poranny przejazd do przystani na całodniowy, malowniczy 
rejs statkiem do Baganu po rzece Irawadi. Długa na 
ponad 2000 km rzeka, już od czasów starożytnych była 
najważniejszym szlakiem komunikacyjnym w Birmie, 
służącym do transportu ludzi i towarów. Najważniejsze 
historyczne miasta Birmy, zabytki archeologiczne oraz 
liczne lokalne wioski usytuowane są wzdłuż rzeki. Podczas 
rejsu przystanek i zwiedzanie jednej z nadbrzeżnych 
wiosek, gdzie można zaobserwować tradycyjny styl 
życia lokalnych plemion. Obiad na pokładzie. Po południu 
dotarcie do Baganu, gdzie od XI do XIII wieku, w czasach 
świetności Królestwa Baganu na obszarze 40 kilometrów 
kwadratowych zostało wzniesionych ponad 10.000 pogód 
i świątyń. Transfer z przystani w Baganie do hotelu. 
DZIEŃ 9 
Zwiedzanie najważniejszych i najbardziej imponujących z 
ponad 2200 ocalałych pagód i świątyń, reprezentujących 
różne okresy i style architektoniczne. Wizyta w pagodzie 
Shwezigon, jednej z pierwszych świątyń wybudowanych 
w Baganie z ogromną złotą, świętą stupą. Zwiedzanie z 
latarkami pagody-jaskini Gubyaukgyi, wzniesionej w 
XII wieku, znanej ze świetnie zachowanych starożytnych 
fresków przedstawiająch dżatakę, opowieści o 
poprzednich wcieleniach Buddy oraz XIII-wiecznej świątyni 
Htilominlo z najlepiej zachowanymi w Baganie rzeźbionymi 
w piaskowcu ornamentami. Po południu przejażdżka 
tradycyjną bryczką konną, z której można podziwiać 
setki mniejszych, rzadziej odwiedzanych świątyń i pagód, 

do Dhammayangyi, największej świątyni w Baganie, 
zbudowanej przez króla Narathu, aby wynagrodzić swoje 
liczne zbrodnie i winy. Transfer na lokalne wzniesienie, 
z którego rozpościera się panoramiczny widok na las 
pagód, w tym na najwyższą z nich, zdecydowanie górującą 
nad resztą. W blasku zachodzącego słońca widać całą 
niezwykłą wspaniałość tego miejsca. To jeden z takich 
widoków, który zapamiętuje się na całe życie. Powrót do 
hotelu w Baganie. 
DZIEŃ 10 
Wizyta w świątyni Ananda, architektonicznego 
arcydzieła, uważanej za najpiękniejszą świątynie Baganu. 
Spacer po jednej z wiosek wokół Baganu, gdzie można 
zaobserwować tradycyjne życie mieszkańców Baganu, 
którzy trudnią się głównie uprawą roli oraz produkcją 
produktów codziennego użytku ciągle wykonywanych 
ręcznymi, tradycyjnymi metodami. Wizyta w świątyni 
Manuha oraz w tradycyjnym zakładzie produkującym 
artystyczne wyroby z laki, metodą używaną od wieków 
do produkcji przedmiotów dla dworu królewskiego 
oraz w sztuce. Po południu transfer na lotnisko i 
przelot do Yangon. Po przylocie postój nad jeziorem 
Kandawgyi, na którym znajduje się pozłacana, królewska 
barka Karaweik. Wizyta w najświętszej i najbardziej 
majestatycznej świątyni w kraju, pagodzie Shwedagon, 
pokrytej szczerym złotem i kamieniami szlachetnymi, w 
której według wierzeń znajdują się relikwie 4 poprzednich 
Buddów. Licząca ponad 2500 lat świątynia od świtu 
do nocy wypełniona jest rozmodlonymi mnichami na 

głos recytującymi buddyjskie modlitwy oraz lokalnymi 
wiernymi. Przejazd i zakwaterowanie w hotelu w Yangon. 
DZIEŃ 11 
Przejazd na stację kolejową i przejazd tradycyjnym 
pociągiem, jeżdżącym wokół miasta, który jest unikalną 
szansą do podziwiania żywego i kolorowego życia 
mieszkańców Yangon oraz rzadziej odwiedzanych 
dzielnic Yangon. Spacer po kolonialnej części miasta, 
podczas którego można podziwiać bogatą kolonialną 
architekturę miasta, między innymi kolonialne budynki 
Ratusza, byłego Sądu Najwyższego oraz Sekretariatu, 
gdzie dokonano zamachu na ojca niepodległej Birmy 
generała Aung San. Wizyta w Sule Pagoda, najstarszej 
świątyni w Yangon, w której wierni wypuszczają na 
wolność uwięzione ptaszki oraz w imponującej, ponad 
100–letniej, neogotyckiej Katedrze Św. Maryi Panny, której 
bogato zdobione różnokolorowymi cegłami wnętrze robi 
niezapomniane wrażenie. Przejazd na rynek Bogyoke San 
Aung, wypełniony biżuterią z jadeitu, lokalnymi ubiorami, 
produktami z laki oraz innymi tradycyjnymi produktami z 
całej Birmy. Transfer na lotnisko i wylot z do Europy przez 
port tranzytowy (dla osób z opcją wypoczynku w Ngapali 
nocleg w Baganie).
DZIEŃ 12                                           Przylot w godzinach 
popołudniowych. Przerwa tranzytowa. Wylot do Polski. 
Przylot w godzinach wieczornych. 

Wycieczka objazdowa o średnim 
stopniu trudności. 

!

CENA ZAWIERA:

- przelot na trasie Warszawa - Yangon - Warszawa
- przeloty wewnętrzne (Yangon - Heho, Heho - Mandalay, 
Bagan - Yangon)
- zakwaterowanie w hotelach 4* i 3+*, pokoje dwuosobowe
- wyżywienie: śniadania, 2 obiady (dzień 6 i 8)
- opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika
- transfery klimatyzowanym mikrobusem
- rejs łódką z Mandalay do Bagan
- lokalni przewodnicy 
- bryczki konne w Bagnie oraz Inwa
- łodzie w Inle Lake, Indein, Inwa, Hsipaw, Mingun, Bagan
- łódka w Amarapura (most U Bein)
- przedstawienie kukiełkowe w Baganie
- codzienna woda mineralna oraz jednorazowe ręczniki 
odświeżające
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu i opłaty 
lokalne – 150 USD
- opłata wizowa – 50 USD
- pozostałe posiłki 
(aranżuje pilot)

- dopłaty do pok. 1-osob: 
430 USD
- zwyczajowe napiwki 
40 USD

CENA NIE ZAWIERA:

OPCJA WYPOCZYNKU W NGAPALI 
CENA OPCJI:   1270 PLN + 370 USD

DZIEN 12
Poranny przelot do Thandwe. 
Zakwaterowanie i wypoczynek na 
plaży. Ngapali jest doskonałym 
miejscem do kilkudniowego 
odpoczynku po zakończeniu objazdu 
głównych atrakcji Birmy. Dziewicze, 
usiane palmami wybrzeże i turkusowe 
wody Oceanu Indyjskiego powodują, że 
Ngapali określana jest zarówno przez 
ekspertów jak i turystów jako jedna  
z najbardziej dziewiczych i najlepszych 
plaż na świecie. Ngapali ukryte jest 
w odległej zachodniej części kraju, 

odizolowanej od reszty lądu górami. 
Ngapali oferuje odwiedzającym 
kameralną atmosferę niewielkiej 
osady, której bliżej jest do rybackiej 
wioski niż kurortu.
DZIEN 13-14
Wypoczynek na plaży. Ngapali to 
miejsce z jednym z najbardziej 
spektakularnych zachodów słońca na 
świecie. Przed zmrokiem - zarówno 
turyści jak i lokalni mieszkańcy - 
ciągną na plażę, aby doświadczyć tego 
malowniczego spektaklu, a następnie 
przenieść się do jednej z restauracji 
serwujących znakomite, pierwszej 
świeżości owoce morza lub skorzystać 

z masażu w wykonaniu niezwykle 
wprawnych w tym dziele Birmanek. 
DZIEN 15
Do południa dalszy wypoczynek na 
plaży, ostatnie kąpiele w ciepłej 
morskiej wodzie. Ostatnie aktywności, 
zakup pamiątek. Po południu przejazd 
na lotnisko i wylot do Rangun. Przerwa 
tranzytowa. Kolacja pożegnalna. 
Późnym wieczorem wylot do Europy.
DZIEŃ 16
Przylot w godzinach około-
południowych. Przerwa tranzytowa. 
Przylot do Warszawy.

UWAGA! 
Możliwość 
podwyższenia 
kategorii hotelu 
w Ngapali do 4* 
lub 5* za dopłatą

UWAGA! Przy 
liczbie chętnych 
mniejszej niż  
8 osób, opcja 
realizowana 
będzie bez 
udziału pilota. 

19.01 – 30.01.2020
12.02 – 23.02.2020
15.03 – 26.03.2020

27.03 – 07.04.2020
20.09 – 01.10.2020
15.10 – 26.10.2020                        

06.11 – 17.11.2020
28.12.20 –  08.01.2021*

TERMINY: CENA:   6 980 PLN + 1 160 USD

I rata:   
II rata: 

800 PLN płatne przy zapisie
6 980 PLN + 1160 USD x kurs 
sprzedaży Pekao SA płatne na 35 
dni przed imprezą (minus I rata)*termin sylwestrowy – dopłata 970 PLN + 160 USD

CENA OPCJI 
OBEJMUJE:

CENA OPCJI
NIE OBEJMUJE:

- przeloty wewnętrzne 
(Heho-Thandwe, Thandwe-
Yangon)
- zakwaterowanie w 
hotelach 3* pokoje 
dwuosobowe
- śniadania w hotelach
- transfer z i na lotnisko
w Thandwe

- napiwków ok. 15 USD 
- dopłata do pok. 1os. 150 USD
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CENA ZAWIERA:

CHINY-
JAPONIA 
DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, wylot do 
Pekinu.
DZIEŃ 2 
Przylot do Pekinu. Transfer do hotelu (zakwaterowanie 
uzależnione od dostępności pokoi), następnie wyjazd 
na zwiedzanie. Po zatłoczonych, pełnych życia ulicach 
stolicy Chin przejedziemy pod dumnie wznoszącą się 
Świątynię Nieba - jeden z symboli Pekinu, miejsce 
modłów cesarzy o pomyślne zbiory w okresie panowania 
dynastii Ming i Qing. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Pałacu Letniego 
- najpiękniejszego ogrodu cesarskiego w Chinach, 
którego rozmach i urok na długo pozostają w pamięci. 
Tereny kompleksu przeszywają liczne spacerowe alejki 
okalające imponujące swoimi rozmiarami sztuczne 
jezioro Kunming, w którego wodach przeglądają się 
pałacowe budynki (możliwość krótkiej przejażdżki 
„smoczymi″ łodziami). Po południu oddalimy się na 
chwilę od gwaru miasta i skierujemy swoje kroki ku 
Wielkiemu Murowi - jednemu z siedmiu nowych cudów 
świata. Ta imponująca swoją rozciągłością, rozmachem 
i potęgą konstrukcja obronna, to największy na świecie 
system umocnień i najwybitniejszy zabytek chińskiego 
budownictwa. Po powrocie do Pekinu kolacja: kaczka po 
pekińsku. Nocleg.
DZIEŃ 4 
Dla chętnych poranny spacer do jednego z parków, gdzie 
mieszkańcy Pekinu zbierają się by ćwiczyć tai-chi. Po 
śniadaniu udamy się na obezwładniający przestrzenią  
i wprawiający w zadumę swoją historią Plac Tiananmen 
- największy plac świata, na środku którego stoi potężny 
gmach Mauzoleum Mao Zedonga. Stamtąd udamy się 
do najważniejszego zabytku Pekinu: Zakazanego Miasta 
- pochodzącego z XV w. kompleksu pałacu cesarskiego, 
w którym rezydowało 24 cesarzy z dynastii Ming i Qing. 

Tak pożegnamy Pekin i pociągiem udamy się do 
niezwykłego urokliwego Pingyao. Transfer do hotelu na 
nocleg.
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Wizyta w Rezydencji Rodziny Qiao - 
gigantycznej posiadłości z okresu dynastii Qing, miejscu, 
w którym nakręcono słynny film pt. „Zawieście czerwone 
latarnie″. Spowici atmosferą dawnych Chin, udamy się 
na spacer po starym mieście Pingyao wsłuchując się w 
szept historycznych uliczek, wpisanej na listę UNESCO 
perły tradycyjnej architektury chińskiej. Obiadokolacja. 
Wieczorem transfer na dworzec kolejowy, przejazd 
pociągiem do starej stolicy Chin - Xi’an. Przyjazd. 
Transfer do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Dzień zaczniemy od zwiedzania ciągnących 
się kilometrami, majestatycznych murów miejskich, 
które od wieków broniły dostępu do starej stolicy. 
Następnie udamy się do słynnego muzeum, gdzie tysiące 
terakotowych żołnierzy od lat stoi niezłomnie na straży 
cesarza Qin Shi Huangdi – Muzeum Armii Terakotowej. 
Po zwiedzaniu transfer na dworzec. Przejazd nocnym 
pociągiem do Suzhou (miejsca sypialne). 
DZIEŃ 7 
Przyjazd do Suzhou. Przejażdżka łodziami po Wielkim 
Kanale - wybitnym osiągnięciu inżynierii dawnych 
Chin - oraz po jego odnogach, które przecinają gęstą 
zabudowę miasta. Obcowanie z krajobrazami i naturą 
kontynuować będziemy w Ogrodzie Pokornego Zarządcy, 
będącym jednym z najpiękniejszych przykładów 
chińskiej sztuki projektowania ogrodów. Z Suzhou 
udamy się do Szanghaju, który powitamy spacerem 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. Odwiedzimy 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 
Transfer na lotnisko. Wylot z Szanghaju do Osaki. 
Lądowanie na lotnisku w regionie Kansai. Przejazd do 
Osaki - oszałamiającego przepychem barw, tętniącego 
życiem i humorem kupieckiego serca regionu. Spacer 
pod jeden z symboli miasta - wieżę Tsutenkaku - leżącą  
w najstarszej części miasta. Nocleg w Osace.
DZIEŃ 10
Rankiem przejazd do Kioto - stolicy Kraju Wschodzącego 
Słońca z czasów epoki dworskiej, gdzie w labiryncie 
świątyń, ogrodów i starych, urokliwych uliczek 
zachowały się ślady Japonii czasów gejsz i samurajów. 
Zwiedzanie zaczniemy od Nijo-jo - okazałej rezydencji 
szoguna, którego wnętrza skrywają zachwycające 
malowidła, zagadkowe „słowicze podłogi″ i harmonijnie 
zaprojektowany ogród, po którym przechadzały się głowy 
rodu Tokugawa. Stamtąd udamy się do Złotego Pawilonu 
położonego w sercu pięknego ogrodu stanowiącego 
arcydzieło japońskiej architektury ogrodniczej. Po 
południu przeniesiemy się w czasie spacerując między 
przepięknymi herbaciarniami i rezydencjami dzielnicy 
Gion, by dotrzeć do malowniczo położonej na zboczu 
wzgórza świątyni Kiyomizu-dera. Tam napijemy się  
z górskiego źródła, któremu japońskie bóstwa nadały 
moc gwarantowania wiecznej młodości, zdrowia  
i szczęścia. W drodze powrotnej podziwianie wyrobów 
rękodzielniczych, rozsmakowywanie się w tradycyjnych 
deserach ze słodkiej fasoli i zielonej herbaty, możliwość 
zakupu tradycyjnych pamiątek. Wieczorem powrót do 
tętniącej życiem Osaki. Nocleg.

PEKIN-PINGYAO-XI’AN-SUZHOU-SZANGHAJ- 
OSAKA-KIOTO-NARA-NIKKO-TOKIO
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DZIEŃ 11
Po śniadaniu krótki przejazd peryferiami Kansai do 
pierwszej oficjalnej stolicy Japonii - Nary. Tam powitają 
nas święte jelonki, które towarzyszyły mitologicznemu 
bóstwu burz i grzmotów Takemikazuchi, gdy ten przybył 
nieść pomoc miastu. Krótkim spacerem przez urokliwy 
park i teren świątyni Kōfukuji udamy się do świątyni 
Tōdaiji, która skrywa w swych wnętrzach największy 
w Japonii posąg Buddy - Daibutsu. Idąc dalej w głąb 
miasta zajrzymy do ukrytej w cieniu japońskich sosen 
świątyni tysiąca latarni - Kasuga Taisha. Po południu 
powrót do gwaru i przepysznej kuchni Osaki. Dla 
zainteresowanych fakultatywna wizyta w Abeno Harukas 
- najnowocześniejszym i najwyżym drapaczu chmur  
w całej Japonii, z oszałamiającym widokiem na miasto 
(ok. 20 USD). Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 12
Po śniadaniu przejazd do znajdującej się na 
obrzeżach miasta, malowniczo położonej nad rzeką 
dzielnicy Arashiyama. Tam spacer szumiącym gajem 
bambusowym i odwiedziny w niepowtarzalnej świątyni 
Tenryū-ji należącej do klasztoru zen - przerwa na chwilę 
relaksu i medytacji w tradycyjnym pawilonie wyłożonym 
japońskimi matami tatami. Popołudniem przejazd 
superszybkim japońskim pociągiem shinkansen do 
Tokio. Wieczorem dla chętnych fakultatywna wizyta w 
Maxell Aqua Park, gdzie morska fauna prezentowana jest  
przy akompaniamencie niezwykłej gry świateł (ok. 30 USD).
DZIEŃ 13
Wyprawa do leżącego u podnóża gór Nikko, gdzie wśród 
majestatycznych, wielosetletnich drzew kryje się jeden 
z najpiękniejszych kompleksów świątynnych Japonii 
- Tōshō-gū. Ten obezwładniający przepychem cud 
japońskiej architektury XVII wieku stanowi mauzoleum 
znamienitego sioguna Tokugawy Ieyasu. Harmonijnie 
wkomponowane w otaczającą je przyrodę budynki 
kompleksu zachwycają misternymi zdobieniami, 
połyskującymi w słońcu złotymi ornamentami i tysiącem 
rzeźb, które czuwają nad spokojnym snem wodza. 
Kompleks ze względu na swoją okazałość okrzyknięty 
został arcydziełem „japońskiego baroku″. Po zwiedzaniu 
powrót na nocleg do Tokio.
DZIEŃ 14
Ukoronowaniem pobytu będzie wsłuchanie się w rytm 
pulsującego życiem Tokio – stolicy Japonii i największej 
światowej metropolii. Poznawanie miasta zaczniemy od 
Odaiba - sztucznej wyspy, która niegdyś miała za zadanie 
bronić dostępu do stolicy, a dziś zachęca nas do wizyty 
spektakularnym widokiem na miasto od strony Zatoki 

Tokijskiej. Tu zapomnimy na chwilę o rzeczywistym 
świecie zagłębiając się w magicznym świecie 
pobudzającej zmysły, artystycznej fuzji technologi i sztuk 
wizualnych, odwiedzając jedną z instalacji artystycznych 
grupy japońskich ultratechnologów - Team Lab.  
Z Odaiba udamy się w okolice Pałacu Cesarskiego, skąd 
przespacerujemy do dzielnicy Ginza, by rzucić okiem 
na symbolizującą przebudowę Japonii na styl zachodni 
luksusową dzielnicą słynącą z niebanalnej architektury 
i najdroższych sklepów w mieście. Po południu przejazd 
do dzielnicy drapaczy chmur Shinjuku, wjazd na 45 piętro 
tokijskiego ratusza i obserwowanie panoramy miasta. 
Nocleg w Tokio.
DZIEŃ 15
Po śniadaniu przejazd na lotnisko, wylot do Polski i przylot 
do Warszawy.

CENA ZAWIERA:

- przelot na trasie Warszawa – Pekin; Szanghaj – 
Osaka; Tokio – Warszawa
- przejazdy pociągami: Pekin – Pingyao – Xi’an,
- przejazd nocnym pociągiem: Xi’an – Suzhou 
(miejsca sypialne)
- zakwaterowanie: noclegi w hotelu 3***, pokoje 
2-os. z łazienkami na całej trasie (1 nocleg w 
pociągu nocnym)
- wyżywienie: Chiny - 2 posiłki dziennie, Japonia – 
śniadania 
- transport: Chiny - klimatyzowany bus, pociąg; 
Japonia: shinkansen, szybkie kolejki, metro 
- opiekę polskojęzycznego pilota - przewodnika
- ubezpieczenie EUROPA 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- wiza chińska 490 PLN
- bilety wstępu 220 USD
- zwyczajowe napiwki 60 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 790 USD
- wycieczki fakultatywne 50 USD

CENA NIE ZAWIERA:

CENA:      7 980 PLN + 2 190 USD  

800 PLN płatne przy zapisie
7 980 PLN + 1 190 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA - płatne na 35 dni przed 
imprezą (minus I rata)
1 000 USD uczestnik zabiera ze sobą  

 TERMINY:

I rata:    
II rata:    

III rata: 

22.03 – 05.04.2020*
07.04 – 21.04.2020*
28.04 – 12.05.2020*
31.05 – 14.06.2020
05.07 – 19.07.2020*

06.08 – 20.08.2020*
20.09 – 04.10.2020
06.10 – 20.10.2020
08.11 – 22.11.2020

*dopłata do wysokiego sezonu 870 PLN + 170 USD

Wycieczka objazdowa 
o średniej skali 
trudności.
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Pekinu przez port tranzytowy. 
DZIEŃ 2 
Przylot do Pekinu. Przejazd na zwiedzanie letniej rezydencji cesarskiej Yiheyuan (tzw. 
Pałac Letni). Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg w Pekinie.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu całodniowa wycieczka na Wielki Mur Chiński w miejscowości Mutianyu - 
mniej zatłoczony, bardziej interesujący, autentyczny fragment tej starożytnej budowli, 
przejazd kolejką linową w obie strony. Powrót do Pekinu. Obiadokolacja z kaczką po 
pekińsku. Nocleg w Pekinie.
DZIEŃ 4
Śniadanie, od rana wizyta na słynnym placu Bramy Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen 
Guangchang), następnie zwiedzanie imponującej swoimi rozmiarami zimowej 
rezydencji cesarskiej Zakazanego Miasta (Gugong) - miejsca, do którego zwykli 
śmiertelnicy nie mieli dostępu. Przejazd do jednego z najbardziej znanych kompleksów 
świątynnych Pekinu - Ołtarza Nieba (Tiantan), gdzie cesarz kilka razy do roku odbywał 
modły w intencji urodzaju i pomyślności kraju i utrzymania swego Mandatu Niebios. Po 
wczesnej obiadokolacji transfer na dworzec. Przejazd szybkim pociągiem do Luoyang. 
Przejazd do hotelu na nocleg.
DZIEŃ 5 
Po śniadaniu przejazd do słynnego klasztoru Shaolin, zwiedzanie świątyni - legendarnej 
kolebki chińskich sztuk walki, krótki pokaz kung-fu. Powrót do Luoyang.  Obiadokolacja. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg w Luoyang.
DZIEŃ 6 
Po śniadaniu wizyta w kompleksie grot zdobionych buddyjskimi płaskorzeźbami - 
Longmen - te arcydzieła sztuki buddyjskiej tworzone od  końca V w. n.e. zostały wpisane 
w 2000 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Następnie przejazd pociągiem 
do Xi’an. Przyjazd. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Od rana zwiedzanie miasta: symbolu Xi’an - Wielkiej Pagody Dzikiej Gęsi 
(Dayanta), Muzeum Historycznego Prowincji Shaanxi - jednego z najbogatszych w 
eksponaty muzeum w Chinach, historycznych Murów Miejskich, Dzielnicy Muzułmańskiej 
i Wielkiego Meczetu - niezwykle interesującej, różnej od typowych meczetów budowli - 
drugiej pod względem wielkości świątyni muzułmańskiej w Chinach. Bankiet pierożkowy 
na kolację. Nocleg w Xi’an.

DZIEŃ 8 
Po śniadaniu wyjazd do głównej atrakcji okolic Xi’an - Muzeum Żołnierzy Armii 
Terakotowej (Bingmayong) - pośmiertnej, wielotysięcznej, ceramicznej armii 
pierwszego cesarza Chin z III w. p.n.e. Transfer na dworzec, przejazd szybkim pociągiem 
do Czengdu. Przyjazd. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu przejazd do Leshan, gdzie znajduje się największy na świecie posąg 
siedzącego Buddy (Leshan Dafo) - dzieło genialnego (bądź też szalonego) mnicha  
budowane przez blisko 90 lat, przejażdżka łódką po rzece i okazja do zdjęć z posągiem 
w tle. Wejście po schodach na górę i zwiedzanie kompleksu świątynnego. Obiadokolacja 
w syczuańskim stylu, powrót do Chengdu na nocleg.
DZIEŃ 10 
Po śniadaniu zwiedzanie Instytutu Hodowli Pandy - możliwość obejrzenia pandy, 
narodowego skarbu Chin. Następnie zwiedzanie świątyni buddyjskiej Wenshuyuan, 
wizyta w tradycyjnej syczuańskiej herbaciarni. Przelot do Lijiang. Transfer do hotelu. 
Nocleg w Lijiang.
DZIEŃ 11 
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie okolic Lijiang, wjazd kolejką linową na 3 700 m n.p.m. 
na łąkę znajdującą się u podnóża Śnieżnej Góry Jadeitowego Smoka (Yulongxueshan) 
- 5 596 m n.p.m., krótki trekking po okolicy. Powrót do Lijiang, kolacja i spacer przez 
Stare Miasto do hotelu. Wieczorem dla chętnych koncert tradycyjnej muzyki Naxi 
(mieszkającej tu mniejszości narodowej) - muzycy grają na replikach instrumentów 
sprzed kilkuset lat (około 20 USD/os). Nocleg.
DZIEŃ 12 
Po śniadaniu zwiedzanie niezwykle widowiskowego Przełomu Skaczącego Tygrysa 
na rzece Jangcy. Możliwość przyjrzenia się pięknu lokalnego krajobrazu i wiosek 
mniejszości narodowych. Po południu powrót do Lijiang. Wieczorem rozkoszowanie się 
atmosferą jednego z niewielu tak dobrze zachowanych zabytkowych miast chińskich. 
Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 13 
Śniadanie. Wizyta w muzeum kultury Dongba. Następnie przejazd do Dali, kolacja  
w Dali. Nocleg.
DZIEŃ 14 
Śniadanie. Pobyt w kolejnym niezwykle atrakcyjnym starym miasteczku chińskim, 
zwiedzanie miasta i okolic jeziora Erhai, w tym zespołu Trzech Pagód – najstarszych 
zachowanych budowli w południowo-zachodnich Chinach. Po południu przejazd 
autostradą (ok. 5 godz.) do Kunmingu - stolicy prowincji Yunnan. Obiadokolacja, nocleg.

CHINY
PRAWIE WSZYSTKO O PAŃSTWIE ŚRODKA

21 DNI

PEKIN - WIELKI MUR - LUOYANG - SHAOLIN - XI’AN - 
CHENGDU - LESHAN - LIJIANG - DALI - KUNMING - SHILIN –
GUILIN - PINGAN - YANGSHUO - GUANGZHOU - HONGKONG
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DZIEŃ 15 
Po śniadaniu przejazd do tzw. Kamiennego Lasu (Shilin), 
jednej z większych atrakcji przyrodniczych prowincji 
Yunnan. Następnie powrót do Kunming i obiad dla 
tych, którzy nie zgubią się w labiryncie skał. Transfer 
na dworzec. Przejazd pociągiem do Guilin. Transfer do 
hotelu. Nocleg w Guilin.
DZIEŃ 16 
Po śniadaniu zwiedzanie parku Wzgórze Trąby Słoniowej 
wznoszącego się ponad rzeką Li. Przejazd do okolic 
Longjititian i spacer w górę z parkingu do hotelu (ok. 
20-30 minut). Kolacja, nocleg w Pingan.
DZIEŃ 17 
Śniadanie. Spacer po tarasowych polach i wioskach 
mniejszości narodowych. Kawalerowie mogą znaleźć 
sobie tu kandydatki na żony, które nie dość, że są 
pięknie i barwnie ubrane, to jeszcze niestraszne im 
jest przeniesienie kilkunastu kilogramów po wąskich 
górskich ścieżkach (przyda się przy robieniu zakupów), 
po południu wyjazd na kolację i nocleg do Guilin.
DZIEŃ 18 
Śniadanie. Rano rejs malowniczą rzeką Li do Yangshuo - 
podziwianie wapiennych ostańców, wiosek nadrzecznych 
i olbrzymich bambusów - krajobrazów będących 
wizytówką prowincji Guangxi, obiad na statku (lunch box), 
nocleg w pełnym życia Yangshuo.
DZIEŃ 19 
Po śniadaniu czas wolny, fakultatywnie wycieczka 
poświęcona podziwianiu tzw. Wzgórza Księżycowego 
(Yueshan) - skąd rozciąga się przepiękna panorama  
okolicy, pól ryżowych, rzeczki, wzgórz, wizyta w jednym 
z domów w wiosce etc., (około 20 USD/os), ewentualnie 

wycieczki rowerowe po okolicy, po południu powrót 
do Guilin. Obiad. Przejazd pociągiem do Guangzhou  
(Kantonu). Nocleg w Guangzhou.
DZIEŃ 20 
Śniadanie. Ekspresowy pociąg do Hongkongu  
(2 godz.), krótkie zwiedzanie miasta: wjazd na wzgórze 
Wiktorii, przejażdżka łódkami po zatoczce Aberdeen, 
z pozostałościami pływającej wioski, gdzie kręcone 

były sceny filmów z Brucem Lee. Po obiedzie przejazd 
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg w Hongkongu.
DZIEŃ 21 
Wylot do Warszawy przez port tranzytowy.

21.03 – 10.04.2020
21.04 – 11.05.2020* 
30.05 – 19.06.2020
28.06 – 18.07.2020* 
06.08 – 26.08.2020*

06.09 – 26.09.2020
27.09 – 17.10.2020 

 
* wysoki sezon - dopłata 

750 PLN + 140 USD

TERMINY: CENA: 
5 980 PLN + 1 970 USD

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:

- przelot główny: Warszawa – Pekin, Hongkong – Warszawa
- przelot wewnętrzny: Czengdu - Lijiang; 
- przejazdy pociągami na trasach: Pekin – Luoyang – Xi’an, Xi’an – 
Czengdu, Kunming – Guilin - Guangzhou – Hongkong 

- zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 2 
noclegi w pensjonatach (Pingan, Yangshuo)

- wyżywienie: 2 posiłki dziennie
- transport: klimatyzowany autokarem lub mikrobusem, pociąg
- wizę chińską
- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu 460 USD
- zwyczajowe napiwki ok. 
90 USD

- wycieczki fakultatywne 
wymienione w 
programie ok. 40 USD

- dopłata do pokoju 1-os 
580 USD

I rata:
   
II rata:  
   

III rata: 

800 PLN
płatne przy zapisie

5 980 PLN płatne na 
35 dni przed imprezą 
(minus I rata)

1 970 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

Trasa objazdowa 
o średniej trudności.
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Pekinu.
DZIEŃ 2 
Przylot do Pekinu w godzinach rannych. Powitanie przez lokalnego przewodnika, 
a następnie przejazd do malowniczego miasteczka Gubei leżącego u podnóża gór, 
na zboczach, których rozciąga się wstęga Wielkiego Muru. Przyjazd na miejsce. 
Zakwaterowanie. Odpoczynek po podróży. Po południu zwiedzanie Gubei, które jest 
żywą repliką starożytnego, chińskiego miasteczka i nazywane jest także „wodnym 
miastem″. Spacer po sięgającym swoją historią III wieku p.n.e. chińskim murze (sekcja 
Simatai). Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
DZIEŃ 3
Śniadanie. Dalsza eksploracja Wielkiego Muru – wędrówka w sekcji Jishanling. 
Następnie przejazd autokarem do Pekinu (ok. 3h). Spacer po Placu Tiananmen (Placu 
Niebiańskiego Spokoju). Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4 
Wczesne śniadanie. Transfer na dworzec kolejowy i przejazd superszybkim pociągiem 

do Huahua (08:00 – 15:08). Następnie przejazd busem do starożytnego miasta 
Fenghuang, otulonego pięknem natury, w której dominują góry, woda i wszechobecny 
błękit nieba. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Zwiedzanie malowniczego Fenghuang. Przejazd autokarem do Zhangjiajie 
(3h), miejsca stanowiącego wrota do Narodowego Parku Leśnego o tej samej nazwie 
i jednocześnie – do krainy Avatara. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Parku Narodowego, której trasa prowadzić 
będzie najpierw przez górski rezerwat Tianzi. Góra Tianzi (Góra Syna Niebios) słynie 
z oszałamiających widoków. W Chinach mówi się, że wśród wznoszących się jeden 
po drugim szczytów kryją się cztery cuda: morze chmur, światło księżyca, promienie 
słońca i śnieg zimową porą. Następnie trasa poprowadzi przez Yuanjiajie – kompleks, 
wznoszący się na wysokość ponad 1000 m. To właśnie tu znajduje się niezwykły 
Naturalny Skalny Most, zwany też „Pierwszym pod Słońcem Mostem″, rozciągnięty 
pomiędzy dwoma skałami na długość ok. 25 m majestatycznie wznosi się nad 
przepaścią na wysokość bezwzględną ok. 400 m. Piękno tej formacji można podziwiać 
jednak tylko z odległości. Z wielu miejsc parku rozciągają się spektakularne widoki na 
setki szczytów. W czasie wędrówki – wjazd kolejką w wyższe partie. Powrót do miasta, 
obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Wycieczka na górę Tianmen – gdzie oprócz kolejnych fantastycznych 
widoków – także możliwość przejazdu najdłuższą na świecie (liczącą 7455 m długości) 
kolejką linową. Kulminacyjnym punktem wycieczki będzie spacer po słynnej podniebnej, 
zawieszonej w chmurach szklanej ścieżce – gwarantującej niesamowite widoki i 
przeżycia. Późnym popołudniem – przejazd autokarem do Changsha. Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

CHINY
owa odsłona zwiedzania Chin. Magiczne 
Góry Żółte, Tianzi oraz Tianmen, słynna już 
szklana ścieżka zawieszona w chmurach nad 
przepaścią z oszałamiającym widokiem na 

górskie szczyty. Skalne mosty, starożytne, zabytkowe wioski 
i miasteczka rozrzucone w dolinach i ciekawy fragment 
Wielkiego Muru w Jishanling. Chiny, jakich nie znacie…

N

PEKIN – GUBEI – FENGHUANG – 
ZHANGJIAJIE – HUANGSHAN - SZANGHAJ

PONAD
CHMURAMI
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PONAD
CHMURAMI

DZIEŃ 8
Śniadanie. Transfer na dworzec 
kolejowy, przejazd superszybkim 
pociągiem do Huangshan, leżącego 
u podnóża Żółtych Gór (11:16 - 15:12). 
Spacer po zabytkowym Starym Mieście 
Tuxi. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 9 
Śniadanie. Przejazd autokarem do 
stacji kolejki linowej. Wjazd w wyższe 
partie i rozpoczęcie eksploracji 
wpisanych na listę UNESCO Żółtych 
Gór. Wędrówka od sekcji Beihai do 
sekcji Xihai Canyon umożliwi poznanie 
scenerii, która niezwykle często bywa 
tematem w chińskim malarstwie. 
Zatopione w chmurach szczyty 
oświetlone promieniami słonecznnymi  
to widok, którego nie da się zapomnieć. 
Zjazd kolejką linową. Powrót do miasta. 
Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 10
Śniadanie. Przejażdżka rowerowa po 
okolicznych starożytnych wioskach. 
Zwiedzanie wpisanej na listę UNESCO 
wioski Xidi. Następnie wędrówka 
po Bambusowym Lesie Mukeng – 
zatopienie się w morzu zieleni. Powrót 
do Xidi, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 11 
Śniadanie. Wędrówka słynną dawną 
drogą Xihong (8km, 3h) do wpisanej 
na listę UNESCO zabytkowej wioski 
Hongcun, której historia liczy ponad 
900 lat. Następnie przejazd busem do kolejnej starożytnej wioski 
Tangmo, pochodzącej z okresu dynastii Tang. Zakwaterowanie 
w domu gościnnym. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 12 
Śniadanie. Wizyta na plantacji zielonej herbaty 
połączona ze zbieraniem i obserwacją procesu 
suszenia herbacianych liści. Transfer na dworzec 
kolejowy w Huangshan, przejazd superszybkim 
pociągiem do Szanghaju (16:30 - 19:00). 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 13 
Śniadanie. Sesja fotograficzna na tle 
najnowocześniejszych drapaczy chmur. Spacer po 
Bundzie – słynnym szanghajskim nabrzeżu, Stare Miasto – 
wędrówka uliczkami przypominającymi dawne Chiny oraz ulica 
Nanjing – główna arteria handlowa. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 14 
Śniadanie. Transfer na lotnisko, wylot do Warszawy. Przylot. Trasa objazdowa 

z elementami trekkingu.

PEKIN

CHINY SZANGHAJ

HUANGSHAN

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

- przelot na trasie: Warszawa - Pekin, Szanghaj – 
Warszawa
- przejazdy superszybkimi pociągami: Pekin – Huahua, 
Changsha – Huangshan - Szanghaj
- zakwaterowanie: noclegi w hotelach 4* i 3*, pokoje 
2-os. z łazienkami, jeden nocleg w domu gościnnym
- wyżywienie: 2 posiłki dziennie
- transport: klimatyzowany bus, pociąg
- opiekę polskojęzycznego pilota 
- asystę angielskojęzycznego lokalnego przewodnika
- wizę chińską
- ubezpieczenie EUROPA 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu 390 USD
- zwyczajowe napiwki 60 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 480 USD

I rata:      
II rata:      

III rata: 

CENA:      5 870 PLN + 1 390 USD

800 PLN płatne przy zapisie
5 870 PLN - płatne na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)
1 390 USD uczestnik zabiera ze sobą

 
22.03 – 04.04.2020
13.04 – 26.04.2020
30.04 – 13.05.2020*
31.05 – 13.06.2020
28.06 – 11.07.2020*

19.07 – 01.08.2020*
13.08 – 26.08.2020*
06.09 –19.09.2020*
04.10 – 17.10.2020
02.11 – 15.11.2020

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 650 PLN + 100 USD
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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, miejsca 
modłów cesarzy o pomyślne zbiory w okresie panowania 
dynastii Ming i Qing, a obecnie największego parku 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 powierzchnę 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. 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. Po późnym obiedzie 
transfer na dworzec. Przejazd superszybkim pociągiem do 
Suzhou. Przejazd do hotelu. Nocleg w Suzhou.
DZIEŃ 5 
Po śniadaniu zwiedzanie miasta. 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. Przejażdżka rikszami po 

wąskich uliczkach. Kolacja. Wieczorem dla chętnych spacer po 
Starym Mieście. Nocleg.
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd autokarem do 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 południu 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. 
Odwiedzimy 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 
Przejazd na lotnisko. Przylot do Warszawy.

- 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 bus, pociąg
- opiekę pilota - przewodnika
- wizę chińską
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i 
NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu 150 USD
- zwyczajowe napiwki 40 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 
240 USD

CENA:    5 490 PLN + 590 USD

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

Łatwa trasa objazdowa.

22.03 – 30.03.2020
09.04 – 17.04.2020
27.04 – 05.05.2020*
21.05 – 29.05.2020
15.06 – 23.06.2020

13.07 – 21.07.2020*
17.08 – 25.08.2020*
20.09 – 28.09.2020*
04.10 – 12.10.2020
04.11 – 12.11.2020

TERMINY:

CHINY 
W PIGULCE

I rata:    

II rata:  

II rata:   

800 PLN płatne przy zapisie

5 490 PLN - płatne na 35 dni 
przed terminem imprezy 
(minus I rata)

590 USD uczestnik zabiera 
ze sobą

*wysoki sezon – dopłata 450 PLN + 
80 USD

PEKIN-WIELKI MUR-SUZHOU- 
HANGZHOU-WUZHEN-SZANGHAJ
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CHINY- 
TYBET

DZIEŃ 1             Zbiórka na lotnisku w Warszawie, wylot 
do Pekinu przez jeden z tranzytowych portów lotniczych.
DZIEŃ 2 
Przylot do Pekinu. Zwiedzanie Letniego Pałacu - 
znakomitego przykładu cesarskiego ogrodu z licznymi 
pawilonami wkomponowanymi w naturalną scenerię. 
Następnie wizyta w Centrum Medycyny Naturalnej 
- okazja do dowiedzenia się czegoś o alternatywnej, 
liczącej kilka tysięcy lat metodzie leczenia, a także 
możliwość zaaplikowania sobie relaksującego masażu 
(niestety tylko stóp). Kolacja. Nocleg w Pekinie.
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Grobowce Cesarzy z Dynastii Ming - wizyta na 
terenie jednego z 13 grobowców. Wielki Mur, spacer po 
jednym z najlepiej zachowanych odcinków Chińskiego 
Muru. Po drodze regionalny przemysł - wizyta w zakładzie 
produkującym pokrywane emalią wyroby z miedzi (tzw. 
Cloisonne). Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Od rana zwiedzanie Świątyni Nieba - 
symbolu miasta, miejsca dawnych modłów cesarza o 
pomyślne plony. Następnie Plac Tiananmen – panorama 
i architektura najważniejszego i największego placu 
„Państwa Środka″, Zakazane Miasto - zwiedzanie 
zimowego Pałacu Cesarskiego, w którym siedzibę swoją 
miało 24 cesarzy z dynastii Ming i Qing. Po wczesnej 
obiadokolacji transfer na dworzec kolejowy i przejazd 
pociągiem do Xi’an.
DZIEŃ 5 
Przyjazd do dawnej stolicy Chin - Xi’an, transfer do 
hotelu na śniadanie. Od rana zwiedzanie historycznych 
murów miejskich. Następnie przejazd do słynnego 
muzeum z tysiącami terakotowych żołnierzy, stojących 
na straży cesarza Qin Shi Huangdi – Muzeum Armii 
Terakotowej. Wizyta w fabryce produkującej wyroby z 
nefrytu. Wielki Meczet - druga, co do wielkości świątynia 
muzułmańskiej mniejszości narodowej w Chinach. 
Dzielnica muzułmańska - centrum życia społeczności 
muzułmańskiej w Xi’an. Spacer po ulicy, pełnej sklepów 

z tradycyjnymi chińskimi wyrobami. Kolacja - lokalna 
specjalność: chińskie pierożki. Po kolacji niezwykle 
barwne widowisko folklorystyczne przedstawiające 
tańce i muzykę z czasów dynastii Tang. Nocleg w Xi’an.
DZIEŃ 6 
Po śniadaniu zwiedzanie symbolu Xi’an - Wielkiej Pagody 
Dzikiej Gęsi oraz wizyta w Muzeum Historycznym - jednym 
z najciekawszych i najbogatszych w eksponaty muzeów w 
Chinach. Transfer na dworzec kolejowy. Przejazd szybkim 
pociągiem do Czengdu. Przyjazd. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu przejazd do Leshan. Krótki rejs łodzią 
po rzece Min: Wielki Budda - monumentalny posąg 
wyrzeźbiony w skale - największy na świecie kamienny 
wizerunek Buddy, budowane przez 90 lat dzieło 
genialnego (lub też szalonego) mnicha. Przejazd 
autokarem do leżącej u stóp jednej z czterech świętych 
gór buddyjskich miejscowości Emei. Wizyta na lokalnym 
bazarze. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Wjazd kolejką linową na Świętą Górę Emei 
(ważny cel pielgrzymek buddyjskich) do Świątyni 
Wanian - najstarszego klasztoru na zboczach góry Emei, 
zwiedzanie klasztoru. Obiad w klasycznym, buddyjskim 
stylu. Wędrówka do wybudowanego na skale Pawilonu 
Nieskazitelnego Dźwięku. Następnie powrót do Czengdu. 
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu zwiedzanie Instytutu Hodowli Pandy 
– możliwość obejrzenia narodowego skarbu Chin. 
Następnie wizyta w świątyni buddyjskiej Wenshuyuan i w 
tradycyjnej syczuańskiej herbaciarni, okazja do relaksu 
i czas na zastanowienie się nad problemem wiecznego 
pośpiechu w naszym życiu. Obiadokolacja w słynnym 
syczuańskim stylu. Nocleg.
DZIEŃ 10  
Wczesne śniadanie, transfer na lotnisko. Przelot do 
Lhasy. Przejazd do hotelu. Plac i ulica Barhokr - krótki 
spacer, czas na aklimatyzację. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 11 
Śniadanie. Norbulinka - letnia rezydencja dalajlamów; 
Świątynia Jokhang - najświętsze miejsce Tybetu, cel 
pielgrzymek tysięcy mnichów. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 12 
Śniadanie. Pałac Potala - zimowa rezydencja dalajlamów; 
budowla uznana za architektoniczny cud świata, 
Klasztor Sera - wizyta w pochodzącym z XV w. klasztorze 
lamaistycznym, możliwość przypatrzenia się tradycyjnej 
debacie mnichów. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 13 
Śniadanie. Drepung - jeden z największych klasztorów 
na świecie, obserwacja życia codziennego - wizyta 
u tradycyjnej rodziny tybetańskiej. Dla chętnych 
fakultatywnie wyjazd nad jezioro Yamdrok – jedno z 
czterech świętych jezior tybetańskich (około 50 USD). 
Obiadokolacja - wieczór folklorystyczny: tradycyjne 
tybetańskie potrawy, regionalne tańce i śpiewy. Nocleg.
DZIEŃ 14
Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot do Szanghaju 
(via Czengdu). Przylot. Przejazd na Bund (nabrzeże) – 
symbol Szanghaju. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 15 
Po śniadaniu zwiedzanie tradycyjnego ogrodu arystokracji 
chińskiej - Yuyuan, Starego Miasta - pozostałości 
cesarskich Chin, wizyta w najbardziej znanej w Szanghaju 
herbaciarni Huxingting (dla chętnych możliwość wypicia 
herbaty). Następnie przejazd do Muzeum Rozwoju i 
Urbanizacji Miasta Szanghaj. Wjazd na Perłę Orientu 
(najwyższą w Azji wieże TV).  Kolacja. Dla chętnych spacer 
słynną reprezentacyjną i handlową ulicą Nankińską, 
oświetloną blaskiem neonów. Nocleg w Szanghaju.
DZIEŃ 16 
Śniadanie. Transfer 
na lotnisko. Powrót do 
kraju. Lądowanie na 
lotnisku w Warszawie 
późnym wieczorem.

Trasa średniej 
trudności (Tybet 
wysokość 
ok. 3600 m npm).

23.04 – 08.05.2020* 
17.05 – 01.06.2020
07.06 – 22.06.2020
05.07 – 20.07.2020* 
09.08 – 24.08.2020*
13.09 – 28.09.2020
03.10 – 18.10.2020

* wysoki sezon - 
dopłata 550 PLN

TERMINY: CENA:
5 890 PLN + 1 860 USD  

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:

- przelot na trasie Warszawa - Pekin, 
Szanghaj - Warszawa
- przeloty wewnętrzne na trasach 
Czengdu - Lhasa, Lhasa - Czengdu 
- Szanghaj
- przejazd nocnym pociągiem: Pekin 
- Xi’an (przedziały sypialne 4-os.)
- przejazd dziennym szybkim 
pociągiem Xi’an - Czengdu
- śniadania i obiadokolacje

- zakwaterowanie w hotelach 3***, 
pokoje 2-osobowe z łazienkami, 
nocleg w pociągu (miejsca sypialne 
w przedziale 4-osobowym)
- transport klimatyzowanym 
autokarem lub busem
- wizę chińską
- opiekę pilota-przewodnika
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 
EUR i NNW 3 000 EUR)

- biletów wstępu 330 USD
- zwyczajowych napiwków 
70 USD
- wycieczki fakultatywne 
wymienione w programie 
ok. 60 USD
- dopłaty do pokoju 
1-osobowego 460 USD

I rata:
   
II rata:
   

III rata:  
 

800 PLN
płatne przy zapisie

5 890 PLN płatne na 
35 dni przed imprezą 
(minus I rata)

1 860 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

PEKIN-XI’AN-CZENGDU-LESHAN
-EMEI-LHASA-SZANGHAJ
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DZIEŃ 1 
Wylot z Warszawy do Pekinu.
DZIEŃ 2 
Przylot do Pekinu. Wizyta na placu Bramy Niebiańskiego 
Spokoju (Tiananmen Guangchang). Dla chętnych 
zwiedzanie Zakazanego Miasta, a dla zapominalskich 
(ewentualnie) zakupy przed podróżą na pekińskich 
bazarach. Nocleg w Pekinie. 
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu wycieczka na Wielki Mur Chiński  
w miejscowości Mutianyu - mniej zatłoczony, bardziej 
interesujący, autentyczny fragment tej starożytnej 
budowli. Powrót do Pekinu. Transfer na dworzec kolejowy, 
początek przejazdu słynną, oficjalnie otworzoną w 2005 
roku linią kolejową z Pekinu do Lhasy.
DZIEŃ 4 
Pierwszy dzień podróży pociągiem. Okazja do odpoczynku 
po trudach lotu oraz do zapoznania się z uczestnikami 
wyprawy. Nocleg w pociągu.
DZIEŃ 5 
Drugi dzień podróży pociągiem. Dziś przejeżdżamy 
już przez tereny płaskowyżu tybetańskiego, mijamy 
przełęcze położone na wysokości ponad 5 000 m n.p.m. 
Odcinek z Golmudu do Lhasy jest najwyżej na świecie 
położoną linią kolejową bijąc o około 200 m rekord kolei 
transandyjskiej. Wieczorem przyjeżdżamy do Lhasy ok. 
godz. 21:00. Czas na aklimatyzację i odpoczynek.
DZIEŃ 6 
Śniadanie, pałac Potala - zimowa rezydencja dalajlamów 
o wyraźnie obronnym charakterze, jedna z najbardziej 
imponujących budowli Lhasy, wpisana na listę 
Dziedzictwa Światowego UNESCO. Po południu wizyta 
w klasztorze Sera, gdzie będziemy mieli możliwość 
przyjrzenia się tradycyjnej debacie religijno-filozoficznej 
mnichów. Nauczeni nowych sposobów prowadzenia 
dyskusji wdrażamy je w praktyce w drodze powrotnej do 
hotelu, a także dalszym ciągu wycieczki. Nocleg

DZIEŃ 7 
Śniadanie. Wizyta w ongiś największym i najludniejszym 
klasztorze Tybetu - Drepung, miejscu, w którym przed 
wybudowaniem Pałacu Potala rezydowali dalajlamowie. 
Mamy okazję przyjrzeć się między innymi wielkiej sali 
modlitewnej oraz kuchni klasztornej z imponującymi 
miedzianymi kotłami. W drodze powrotnej wizyta w 
letniej rezydencji dalajlamów Norbulinka. Po południu 
zwiedzanie najważniejszej świątyni w Tybecie - Jokhang 
- przepiękna panorama na Lhasę ze świątynnego 
dachu. Okazja do przyjrzenia się z bliska pielgrzymom z 
różnych części Tybetu odprawiających korę - czyli szlaki 
pielgrzymkowe wokół świątyni. Polecamy - na pewno 
nie zaszkodzi - samodzielne przejście Nankhor kora – 
szlaku pielgrzymkowego wokół świątyni i wprawienie 
w ruch wszystkich 365 młynków modlitewnych. 
Kontynuujemy „pielgrzymowanie″ po Barkhor kora, 
gdzie oprócz wartości metafizycznych możemy się 
zaopatrzyć w stosy pamiątek - przykład typowego dla 
Azji współwystępowania sprzeczności, mieszaniny 
mistycyzmu i targowiska. Nocleg w hotelu w Lhasie.
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Wyjazd poza Lhasę. Pierwsze zapierające 
dech w piersiach widoki. Przejazd do Gyantse (254 km). 
Po drodze przejazd nad jezioro Yamdrok, trzecie co do 
wielkości jezioro Tybetu. Nocleg w hotelu w Gyantse.
DZIEŃ 9 
Śniadanie. Wizyta w klasztorze Pelkhor Chode z 
największą stupą w Tybecie (Gyant-se Kumbum) w 
Gyantse. Przejazd do Shigatse, po drodze postój w typowej 
tybetańskiej wiosce i wizyta u tradycyjnej tybetańskiej 
rodziny. Przyjazd do Shigatse i zwiedzanie jednego z 
najlepiej zachowanych w Tybecie klasztorów Tashilhumpo, 
tradycyjnej rezydencji panczenlamy. Nocleg w Shigatse.
DZIEŃ 10 
Śniadanie. Przejazd do New Tingri. Nocleg w hotelu  
w New Tingri.
DZIEŃ 11 

Śniadanie. Przejazd do okolic klasztoru Dza 
Rongphu - jednego z najwyżej położonych 

klasztorów na świecie (4 920 m n.p.m.). Nocleg nieopodal 
klasztoru (hostel).
DZIEŃ 12 
Śniadanie. Spacer w okolicach Everest Base Camp 
- okazja do przyjrzenia się panoramie najwyższego 
szczytu świata. Po południu zjazd do Lao Tingri. Nocleg 
w domu gościnnym.
DZIEŃ 13 
Śniadanie. Mając wciąż w oczach widoki Himalajów 
udajemy się powoli w niziny. Tego dnia czeka nas 
przejazd do Kyirong na granicy chińsko-nepalskiej. 
Nocleg w Kyirong.
DZIEŃ 14 
Śniadanie, przekroczenie granicy. Opuszczamy Chiny i 
Tybet. Przejazd do Katmandu. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 15 
Śniadanie. Zwiedzanie Katmandu: Durbar Square ze 
świątyniami, Pałacem Królewskim i Domem żywej Bogini 
Kumari. Około godz. 14:00 przygotowania do wylotu. 
Transfer na lotnisko. Wylot do Delhi. Przerwa tranzytowa.
DZIEŃ 16 
Lądowanie na lotnisku w Warszawie.

DZIEŃ 15  
Po śniadaniu przejazd przez Terai do Chitwan Park. 
Przyjazd. Zakwaterowanie. Nocleg na obrzeżach parku.
DZIEŃ 16  
Śniadanie, Chitwan Park - przejażdżka drewnianymi 
dłubankami po rzece Rapti, zwiedzanie farmy słoni z 
nowonarodzonymi słoniątkami, spacer na słoniach w 
głąb parku i fotograficzne safari. Kąpiel ze słoniami w 
rzece. Nocleg na obrzeżach parku.
DZIEŃ 17     
Po śniadaniu przejazd do Katmandu. Czas wolny na 
zakupy. Nocleg.
DZIEŃ 18   
Śniadanie. Zwiedzanie doliny Katmandu: oficjalna 
królewska świątynia w Pashupatinath, miasteczko 
Deopatan nad rzeką Bagmati. Następnie stupa Boudinath, 
jedno z najważniejszych centrów buddyzmu tybetańskiego. 
Przejazd do Bhaktapur, najstarszego miasta Doliny: 
Durbar Square, Złota Brama w Pałacu Królewskim, Plac 
Njatapola i Dzielnica Tacapal ze świątynią Dattatraja. 
Przejazd do Lalitpuru (Patanu): zwiedzanie Złotej Świątyni, 
Durbar Square. Powrót do Katmandu na nocleg.
DZIEŃ 19    
Śniadanie.  Zwiedzanie Katmandu: Durbar Square ze 
świątyniami, Pałacem Królewskim oraz Domem żywej 
Bogini Kumari. Około godz. 14:00 przygotowania do 
wylotu. Transfer na lotnisko. Wylot do Delhi. Przerwa 
tranzytowa.
DZIEŃ 20      
W nocy wylot do Polski przez jeden z portów 
tranzytowych. Lądowanie na lotnisku w Warszawie.

18.04 – 03.05 / 07.05.2020* 
30.05 – 14.06 / 18.06.2020
08.08 – 23.08 / 27.08.2020*

11.09 – 26.09 /30.09.2020*

03.10 – 18.10 / 22.10.2020

* wysoki sezon - dopłata 
650 PLN + 170 USD

TERMINY: CENA: 
6 790 PLN + 1 640 USD

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Pekin, Katmandu - Delhi - 
Warszawa

- opiekę pilota oraz lokalnych przewodników
- wizy: chińska, nepalska
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko
- transport: pociąg Pekin - Lhasa, mikrobusy
- noclegi - hotele 3***, w New Tingri i Kyirong hotele 2**, w Lao Tingri 
– dom gościnny, w Base Camp - hostel (pokoje wieloosobowe, 
łazienki na korytarzu).

- wyżywienie: śniadania
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu 240 USD (w 
opcji Nepal – 290 USD)

- napiwki 65 USD (w opcji Nepal 
– 80 USD)
- wyżywienie w pociągu, obiady 
i kolacje 

- dopłata do pokoju 1-os. 370 
USD (w opcji Nepal – 460 USD)

- ewentualny koszt wizy 
indyjskiej ok. 120 PLN

I rata:
   
II rata:  
   

III rata: 

800 PLN
płatne przy zapisie

6 790 PLN płatne na 35 
dni przed imprezą 
(minus I rata)

1 640 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

SŁYNNYM POCIĄGIEM 
DO LHASY I OBJAZD 
TYBETU AŻ DO NEPALU

UWAGA: trasa prowadzi odcinkami na wysokościach, 
najwyższy punkt na trasie to Everest Base Camp na 4920 m. 
n.p.m. Przed wyjazdem doradzamy konsultację z lekarzem, 
żeby potwierdził brak przeciwskazań do odbycia podróży.

CHINY: 

WERSJA DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ 
POZNAĆ UROKI BAJKOWEGO NEPALU 
(cena opcji: 430 USD):
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. 
Wylot na Filipiny przez jeden port 
tranzytowy.
DZIEŃ 2 
Lądowanie w Manili w godzinach 
popołudniowo-wieczornych. Przejście 
odprawy paszportowej. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie i odpoczynek po podróży. 
Nocleg.
DZIEŃ 3
Po śniadaniu krótkie zwiedzanie stolicy 
Filipin – wizyta w Intramuros, starej części 
miasta, w której zobaczymy rezydencję 
kolonialną, neoromańską katedrę oraz 
najstarszy zabytek architektury - kościół 
San Augustin. Następnie wyjazd na 
północ do Banaue. Emocjonująca podróż 
autobusem przez Centralną Równinę 
regionu Luzon, obszaru wciąż jeszcze mało 
skażonego wpływami cywilizacji, słynącego 
z uprawy ryżu. Podziwianie z okien 
egzotycznych, filipińskich krajobrazów, 
miasteczek i wiosek. Po drodze przystanki 
by sfotografować zapierające dech  
w piersiach widoki gór, w szczególności 
z przełęczy Dalton. Dotarcie do Banaue 
późnym popołudniem. Zakwaterowanie  
w Banaue Hotel. Nocleg.
DZIEŃ 4
Po śniadaniu wizyta w lokalnej wiosce oraz 
filipińskiej szkole, a następnie koronna 
atrakcja Filipin: niezwykłe tarasy ryżowe 
– Banaue Terraces, istniejące już od 2000 
lat. Zajmują całe, nieraz bardzo strome 
wzgórza i ciągnąc się niemal po horyzont 
dają niezapomniane wrażenie rajskich 
kaskad zieleni. Nocleg w Banaue Hotel. 
DZIEŃ 5 
Wyjazd do położonej w centralnej części 
wyspy Luzon prowincji Pampanga. 
Dojazd do miasteczka Clark w godzinach 
popołudniowych. Zakwaterowanie w 
hotelu, odpoczynek po podróży. Pod 
wieczór możliwość spaceru. Nocleg.
DZIEŃ 6 
Wcześnie rano przejazd do podnóży 
Wulkanu Pinatubo. Tutaj rozpoczynamy 
około godzinny trekking na szczyt góry 
(1486 m. n.p.m). Podziwianie bajkowej 
scenerii turkusowego jeziora oraz - raczej 
księżycowego - krajobrazu okolicy. Spacer 
powrotny, relaksujący filipiński masaż  
i powrót do hotelu. Wymeldowanie, 

transfer na lotnisko w Clark. Popołudniowy 
wylot na Cebu – wyspę położoną w 
środkowej części Filipin. Przejazd 
do hotelu, po drodze przystanek na 
podziwianie Świątyni Taoistycznej - 
kompleksu świątyń wzniesionych przez 
chińską wspólnotę, gdzie znajdują się 
dzieła słynnego chińskiego filozofa Lao-
Tse. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek 
i wyjście na spacer po okolicy, okazja do 
zakupów. Czas na kolację. Nocleg. 
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu transfer do portu morskiego w 
Cebu i dwugodzinna przeprawa motorową 
łodzią na jedną z najmniejszych wysp Filipin 
- Bohol. Rozpoczęcie wycieczki dookoła 
wysepki. Zwiedzanie słynnych Wzgórz 
Czekoladowych sprawiających wrażenie 
kropli zastygłej czekolady, podglądanie 
tarsjerów - małpek mniejszych od pięści 
człowieka. Spływ rzeką Loboc połączony 
z kosztowaniem lokalnych specjałów 
podczas lunchu. Po południu przesiadka na 
łódź i powrót na wyspę Cebu. Po przybiciu 
do portu krótkie zwiedzanie miasta 
Cebu, do którego w 1521 roku podczas 
swej podróży dookoła świata przypłynął 
Ferdynand Magellan. Wizyta m.in. w XVI 
wiecznej Bazylice Minore del Santo Nino, w 
najstarszym hiszpańskim forcie San Pedro 
oraz w rotundzie z Krzyżem Magellana. 
Nocleg w mieście Cebu.
DZIEŃ 8 
Wcześnie rano wyjazd na południe 
wyspy Cebu. Niezapomniana atrakcja – 
pływanie z rekinem wielorybim – obecnie 
największa żyjąca rybą na świecie. 
Pomimo imponujących rozmiarów i groźnie 
brzmiącej nazwy, rekin wielorybi jest 
rybą łagodną i nie stanowi zagrożenia dla 
człowieka. Podczas pływania ten łagodny 
olbrzym jest na wyciagnięcie ręki. Powrót 
do miasta Cebu. Po drodze przystanek przy 
Klasztorze Świętej Eucharystii, popularnie 
zwanym też Świątynią Simala. Nocleg  
w mieście Cebu. 
DZIEŃ 9 
Rano transfer na lotnisko. Wylot do 
El Nido, niewielkiego miasteczka na 
północnym krańcu wyspy Palawan. Ta 
górzysta, pokryta dżunglą wyspa słynie  
z pięknych plaż, bogatego ekosystemu oraz 
znakomitych warunków do nurkowania. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. 

Po południu morska wycieczka łodzią po 
malowniczej okolicy - Archipelagu Bacuit 
(setki malutkich wysepek z urokliwymi 
plażami, grotami i trasami trekingowymi). 
Nocleg w El Nido.
DZIEŃ 10 
Całodzienna morska wycieczka łodzią. 
Odkrywanie niezliczonych, dziewiczych 
wysepek, świetna okazja do snorkelingu 
(pływanie z maską i fajką) w wodach laguny 
- podglądanie świata morskich głębin i 
podziwianie niezwykłej rafy koralowej. 
Kąpiele w turkusowej wodzie i plażowanie 
na miękkim piasku. Podczas wycieczki 
będzie serwowany lunch w formie pikniku. 
Nocleg w El Nido.
DZIEŃ 11 
Pobyt w El Nido – czas na pełen relaks, 
wylegiwanie się na pięknych plażach oraz 
kąpiel w turkusowych, ciepłych wodach.
DZIEŃ 12 
Po śniadaniu przejazd na południe do 
miejscowości Sabang. Podróż przez 
górskie wioski i ryżowe plantacje. Po 
przyjeździe eksploracja jednego z „7 
nowych Cudów Świata Natury”, słynnej 
Podziemnej Rzeki Puerto Princesa. 
Podążanie szlakiem dzikich małp, 
szansa na spotkanie m.in. dużych 
jaszczurek Monitor Lizards. Przesiadka 
na łódki, zwiedzanie podziemnych jaskiń 
i podziwianie niesamowitych kształtów 
stalaktytów wyrzeźbionych przez biegnącą 
8,2 kilometra pod ziemią rzekę. Nocleg w 
Sabang.
DZIEŃ 13                
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. 
Przejazd na lotnisko w Puerto Princesa i 
wylot do Manili. Przesiadka na samolot do 
Europy.
DZIEŃ 14                          
Rano przylot do jednego z portów 
tranzytowych, przesiadka na samolot do 
kraju. Lądowanie w Warszawie.

LUZON–CEBU– 
BOHOL–PALAWAN 

FILIPINY -NAJWIEKSZE ATRAKCJE

 
TERMINY:
04.01 – 17.01.2020
01.02 – 14.02.2020*
15.02 – 28.02.2020

07.03 – 20.03.2020
21.11 – 04.12.2020
05.12 – 18.12.2020

I rata:    

II rata: 

CENA:    7 450 PLN + 2 670 USD
800 PLN płatne przy zapisie

7450 PLN + 2670 USD 
przeliczone po kursie 
sprzedaży Pekao SA na 
35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)

dodatkowo istnieje 
możliwość przelotu 
na wysepkę Boracay 
i przedłużenia pobytu 
o dowolną ilość dni. 
Wycieczka 
objazdowo-pobytowa 
o średnim stopniu 
trudności

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu: 150 USD
- pozostałe wyżywienie 
(aranżuje pilot)

- napiwki – ok. 60 USD -
dopłata do pokoju 
jednoosobowego: 680 USD

CENA ZAWIERA:

- przelot samolotem na trasie 
Warszawa – Manila – Warszawa

- opieka polskojęzycznego pilota-
przewodnika

- przejazdy wewnętrzne mikrobusem
- przeloty wewnętrzne zgodnie z 
programem

- zakwaterowanie: hotele 3-4* (w 
Banaue klimatyczne schronisko 
górskie), pokoje 2-os. z łazienkami

- wyżywienie: śniadania na całej 
trasie, kolacja powitalna, 6 lunchy

- opłaty za miejscowych 
przewodników

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

*wysoki sezon – dopłata 
870 PLN + 190 USD

OPCJA: 
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Manili z przesiadką w jednym z 
portów tranzytowych.
DZIEŃ 2 
Lądowanie w Manili w godzinach popołudniowo-wieczornych. Przejście odprawy 
paszportowej. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek po podróży. Nocleg.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu krótkie zwiedzanie stolicy Filipin – wizyta w Intramuros, starej części 
miasta, w której zobaczymy rezydencję kolonialną, neoromańską katedrę oraz 
najstarszy zabytek architektury - kościół San Augustin. Następnie wyjazd na północ 
do Banaue. Emocjonująca podróż autobusem przez Centralną Równinę regionu 
Luzon, obszaru wciąż jeszcze mało skażonego wpływami cywilizacji, słynącego z 
uprawy ryżu. Podziwianie z okien egzotycznych, filipińskich krajobrazów, miasteczek 
i wiosek. Po drodze przystanki by sfotografować zapierające dech w piersiach widoki 
gór, w szczególności z przełęczy Dalton. Dotarcie do Banaue późnym popołudniem. 
Zakwaterowanie w Banaue Hotel. Czas na kolację, nocleg.
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu wizyta w lokalnej wiosce oraz filipińskiej szkole, a następnie koronna 
atrakcja Filipin: niezwykłe tarasy ryżowe – Bangaan Terraces, istniejące już od 2000 
lat. Zajmują całe, nieraz bardzo strome wzgórza i ciągnąc się niemal po horyzont dają 
niezapomniane wrażenie rajskich kaskad zieleni. Nocleg w Banaue Hotel. 
DZIEŃ 5 
Rano wycieczka do Sagady. Zamieszkują ją liczne plemiona Igorotów niespokrewnione 
z pozostałymi ludami Filipin i w dużym stopniu kultywujące dawny tryb życia. Wycieczka 
do jaskiń grobowych i słynnych wiszących trumien, następnie podziwianie kolekcji 
fotografii Eduardo Masferre’a, ukazującej filipińską prowincję w latach 30-50. XX w. W 
miasteczku Bontoc wizyta w lokalnym muzeum, gdzie podziwiać będziemy plemienne 
pamiątki i rękodzieła. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg w Sagada.
DZIEŃ 6 
Wyjazd do położonej w centralnej części wyspy Luzon prowincji Pampanga. Dojazd 
w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek po podróży. Pod 
wieczór możliwość zwiedzania miasteczka. Nocleg.
DZIEŃ 7 
Wcześnie rano przejazd do podnóży Wulkanu Pinatubo. Tutaj rozpoczynamy około 

godzinny trekking na szczyt góry (1486 m. n.p.m). Podziwianie bajkowej scenerii 
turkusowego jeziora oraz - raczej księżycowego - krajobrazu okolicy. Spacer powrotny, 
a następnie przejazd na nocleg do Manili. 
DZIEŃ 8 
Wcześnie rano przejazd na lotnisko i przelot z Manili na jedną z najmniejszych wysp 
Filipin - Bohol. Po przylocie transfer na przystań i dwugodzinna przeprawa motorową 
łodzią na maleńką wysepkę Apo. Zakwaterowanie w hotelu. Podglądanie świata 
morskich głębin, gdzie ryby są na dotknięcie ręki. Snorkelling, czyli pływanie z fajką 
wśród żółwi i innych kolorowych morskich stworzeń. Nocleg na wyspie Apo.
DZIEŃ 9 
Rano korzystanie z uroków wysepki Apo. Około południa przejazd do portu i powrót 
na wyspę Bohol. Transfer do hotelu. Czas na relaks i odpoczynek na piaszczystych, 
filipińskich plażach. Nocleg na wyspie Bohol.
DZIEŃ 10 
Zwiedzanie sławnych Wzgórz Czekoladowych sprawiających wrażenie kropli zastygłej 
czekolady, podglądanie tarsjery – małpki mniejszej od pięści człowieka. Spływ rzeką 
Loboc połączony z kosztowaniem lokalnych specjałów podczas lunchu. Nocleg na 
wyspie Bohol.
DZIEŃ 11 
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko i przelot do Manili. Skąd obwieszeni girlandami 
sampaquity - narodowego kwiatu, opuścimy Filipiny udając się do sułtanatu Brunei. 
Nocleg w Bandar Seri Begawan.
DZIEŃ 12 
Zwiedzanie jednego z najmniejszych, a zarazem najbardziej zasobnych państw świata, 
które niegdyś rozciągało swą władzę nad całym Borneo i Filipinami. Choć islam jest tu 
religią państwową, ludność kraju stanowi mieszankę etniczną i wyznaniową niechętną 
jakiejkolwiek formie ekstremizmu. Zwiedzanie Bandar Seri Begawanu, egzotycznej 
stolicy meczetów i centrów handlowych sąsiadujących z nieodległą dżunglą. Podziwianie 
meczetu Omera Alego Saifuddiena, potężnej świątyni wybudowanej na sztucznej 
lagunie kosztem 5 mln$, następnie Royal Regalia Museum. Przejazd taksówką wodną 
do największej atrakcji turystycznej, wioski Kampung Ayer - domów na palach, gdzie 
lokalna społeczność korzystając z udogodnień cywilizacji wciąż wiedzie tradycyjny tryb 
życia. Transfer na lotnisko w Miri - wieczorem przelot do Kuczing w Malezji.

FILIPINY
-BORNEO-BRUNEI

SKARBY PRZYRODY AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
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DZIEŃ 13
W Kuczing rozpoczniemy wędrówkę przez fascynujący, dziki 
świat Borneo, lądu magii i tajemnic, dżunglę tupajów, cywet, 
łaskunów, dzioborożców i tysięcy jeszcze zwierząt i roślin o 
przedziwnych nazwach, spośród których wiele to endemity, 
a wiele ciągle pozostaje nieznanych nauce… Wizyta w Parku 
Narodowym Gunung Gading. Po drodze zobaczymy różne 
gatunki orchidei oraz dzbaneczniki – owadożerne rośliny. 
W Gunung Gading dalszy ciąg odkrywania oszałamiającego 
bogactwa natury. Tym razem w tropikalnym lesie szukać 
będziemy największych na świecie kwiatów raflezji. Zapewne 
w czasie wędrówki nie raz przemknie obok niezwykle barwny 
motyl, przeciśnie się jeden z 160 tutejszych gatunków 
węży, dobiegnie z niedaleka odgłos gibonów. Powrót do 
Kuczing w godzinach popołudniowych - rejs rzeką Sarawak,  
z malowniczymi widokami na miasto o zachodzie słońca.
DZIEŃ 14
Po śniadaniu wyjazd do położonej na północ od Kuczing wioski 
Bako, a następnie przeprawa łodzią do Parku Narodowego 
Bako. To najstarszy rezerwat przyrody na Borneo,  
a jednocześnie jedno z najlepszych miejsc, gdzie obserwować 
można dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku. 
Tropikalny obszar deszczowych lasów, rzek, wodospadów, 
zacisznych plaż i licznych szlaków trekkingowych (o różnym 
stopniu trudności). To tutaj będziemy mogli ujrzeć wiele 
rzadkich gatunków zwierząt, między innymi małpy nosacze 
oraz ogromne jaszczurki. Powrót na nocleg do Kuczing.
DZIEŃ 15 
Po śniadaniu odwiedziny w Ośrodku Pomocy Dzikim 
Zwierzętom (Semengoh Wildlife Centre) - szansa na 
zawarcie znajomości z orangutanem. Następnie wizyta 
w długich chatach (wielkie drewniane domy wsparte 
na palach, zamieszkiwane przez całe szczepy hołdujące 
dawnym tradycjom) - Annah Rais. Swoista podróż w czasie do 
epoki paleolitu. Spotkanie z Iwanami i Dajakami Lądowymi da 
nam wyobrażenie o życiu bardziej jeszcze odległych plemion 
zamieszkujących całkiem niedostępne okolice: Kajanów, 
Kenjów, Ukitów… Po południu powrót do Kuczing. Nocleg.
DZIEŃ 16 
Śniadanie w hotelu, a następnie wyjazd na zwiedzanie 
miasta Kuczing: wielki posąg kota, chińska świątynia Tua 
Pek Kong z 1876, targowisko, Muzeum Sarawaku, meczet, 
ulica targowa, stary budynek sądu, Fort Margherita. Czas 
wolny na lunch i zakupy pamiątek. Transfer na lotnisko  
i popołudniowy przelot do Kuala Lumpur. Przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie. Wieczorny spacer po w metropolii XXI w., 
gdzie futurystyczna architektura tworzy niezwykłą mozaikę  
z kolonialnymi domami i chatynkami Chinatown.  Nocleg. 

DZIEŃ 17 
Po śniadaniu zwiedzanie Kuala Lumpur, m.in. Pomnika 
Pamięci Narodowej, Parlamentu i Pałacu Królewskiego, 
Muzeum Narodowego. Podziwianie najwyższego budynku 
świata - Petronas Towers. Następnie przejazd do Jaskiń 
Batu, słynących z corocznych uroczystości Thaipusam. Po 
drodze wizyta w Royal Selangor Pewter, fabryce przodującej 
na świecie w produkcji i eksporcie stopu cyny z ołowiem 
oraz pracowni Batik (technika malowania woskiem). Powrót 
do miasta, czas na kolację. Transfer na lotnisko. Wieczorny 
wylot do Europy.
DZIEŃ 18 
Rano przylot do jednego z portów tranzytowych, przesiadka 
na samolot do kraju. Lądowanie w Warszawie.

 

BORNEO
BRUNEI

FILIPINY
26.12 – 12.01.2020* 
18.01 – 04.02.2020
20.02 – 08.03.2020
14.03 – 31.03.2020
18.04 – 05.05.2020 
30.05 – 16.06.2020
03.10 – 20.10.2020
07.11 – 24.11.2020
21.11 – 08.12.2020
27.12 – 13.01.2021* 

- przelot samolotem na trasie Warszawa - 
Manila; Kuala Lumpur - Warszawa

- opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika
- przejazdy wewnętrzne mikrobusem
- przeloty wewnętrzne zgodnie z programem
- zakwaterowanie: Filipiny, Malezja - 
hotele 3* (w Banaue klimatyczne schronisko 
górskie, na wyspie Apo bungalowy), Brunei - 
hotel 4* (pokoje 2-os. z łazienkami)

- wyżywienie: śniadania - wszystkie; lunch - w 
dniach 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

- opłaty za miejscowych przewodników
- ubezpieczenie TU Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu: 150 EUR
- pozostałe wyżywienie (aranżuje pilot)
- napiwki – ok. 60 EUR
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 440 EUR

TERMINY:

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

*termin sylwestrowy - 
dopłata 800 PLN + 110 EUR

I rata:      
II rata:      

 

CENA:       7 760 PLN + 2 350 EUR

800 PLN płatne przy zapisie
7760 PLN + 2350 EUR przeliczone 
po kursie sprzedaży Pekao SA na 
35 dni przed terminem imprezy 
(minus I rata)

Wycieczka objazdowa z 
elementami wypoczynku, 
średni stopień trudności.
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CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Samodzielny przelot do 
Koczin przez porty tranzytowe. 
DZIEŃ 2
Przylot do Koczin. Odbiór z lotniska. Przejazd do hotelu 36 
Palms Boutique Retreat. Zakwaterowanie. Odpoczynek 
po podróży. Po południu wprowadzenie do ajurwedy oraz 
jogi, a następnie wizyta u lekarza ajurwedyjskiego w celu 
ustalenia szczegółów terapii detoks (panchkarma). W 
wolnym czasie orzeźwiające kąpiele morskie lub przebieżka 
po plaży. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3
Godz. 7.00-8.00 joga, zajęcia prowadzone są przez 
wykwalifikowanego instruktora. Śniadanie. Następnie 
zabieg ajurwedyjski według planu doktora (dokładny czas 
będzie ustalany codziennie na miejscu pomiędzy terapeutą 
i gościem). Po obiedzie czas wolny. Dla chętnych spacer po 
plaży i oglądanie zachodu słońca. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 4
Rano joga, wzmacnianie ciała i ożywienie duszy... Po 
śniadaniu zabieg ajurwedyjski pod kontrolą doktora, 
wielkiego znawcy czakramów ludzkiego ciała. Po obiedzie dla 
chętnych wycieczki fakultatywne (deklarację udziału należy 
zgłaszać i opłacić do południa dnia poprzedniego): wyjazd 
na zwiedzanie Fort Cochin - oddalone o 30 km urokliwe 
miasto z portugalską architekturą kolonialną, najstarszym 
kościołem i najstarszą synagogą w Indiach. W Dutch Palace 
można podziwiać piękne malowidła ścienne pokazujące 
historię Indii i Kerali. Jest to też znakomita okazja na zakupy 
przypraw, staroci oraz pięknych bawełnianych tkanin. Drugą 
propozycją jest fakultatywna wycieczka tradycyjną łodzią 
po backwater rzeki Periyar, lekcja przyrody w ogrodzie roślin 
i owoców tropikalnych, a po drodze zwiedzanie lokalnej 
świątyni hinduskiej. Powrót do hotelu na kolację. Nocleg.  
DZIEŃ 5 
Poranna joga, najlepszy sposób na dobry początek dnia. 
Po śniadaniu zabieg ajurwedyjski pod kontrolą doktora, 
który zna wszystkie symptomy tzw. mowy ciała. Po 
obiedzie czas wolny na plaże lub basen oraz spacer nad 
morze do chińskich sieci rybackich. Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6 
Joga, czyli sposób na wszystkie bolączki cywilizacji. Śniadanie. 
Później kolejna sesja głębokiego relaksu, który koi wszystkie 
zmysły, uzdrawia ciało i duszę: zabieg ajurwedyjski. Po 
obiedzie czas wolny na aktywności we własnym zakresie, 
kilka propozycji do rozważenia: zwiedzanie lokalnych 
zabytków; zakupy w lokalnym miasteczku lub Koczin; 
wprowadzenie do medytacji dla chętnych przy grupie 
minimum 4 osób; możliwość wynajęcia skutera, roweru lub 
inne aktywności indywidualnie w zależności od upodobań 
uczestnika. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 7
Po zajęciach jogi śniadanie. Następnie zabieg ajurwedyjski 
według planu doktora, który wie jak optymalnie stopniować 
i aplikować zabiegi. Po obiedzie czas wolny na relaks 
przy basenie lub na plaży, zakupy lub inne aktywności 
w zależności od upodobań uczestnika. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 8 
Poranna joga. Po śniadaniu zabieg ajurwedyjski. Po obiedzie 
spotkanie podsumowujące terapię z doktorem, zalecenia na 
przyszłość. Dla chętnych wspólne gotowanie kolacji - krótka 
lekcja gotowania w tradycyjnym stylu Kerali. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 9
Od rana ostatnie zajęcia jogi w Kerali. Po śniadaniu pakowanie 
bagaży. Transfer na lotnisko. Wylot do kraju z przesiadkami.
DZIEŃ 10             
Przylot do Warszawy.

INDIE

JURWEDA zakłada, że wszystkie 
formy życia posiadają „doszę”, 
czyli mieszankę bioenergii 
znanych jako vata, pitta i kapha 

(nawiązuje do podziału żywiołów na wodę, 
ogień, ziemię). Dosza danej osoby określa, 
jaki styl życia jest dla niej zdrowy, na przykład 
co powinna spożywać i jakie ćwiczenia są dla 
niej wskazane. Zakres ajurwedy jest szeroki, 
dotyczy on zarówno diety i suplementów 
ziołowych, jak i jogi, medytacji i terapii 
masażem. Wszystko jest zindywidualizowane 
i dostosowane do potrzeb danej osoby. 
Masaż ajurwedyjski wykorzystuje olejki 
eteryczne dobrane do doszy danej osoby. 
Wykwalifikowany masażysta koncentruje się 
na specjalnych punktach na ciele podobnych 
do tych, na które zwraca się uwagę na 
przykład podczas akupunktury. Punkty te 
odpowiedzialne są za przepływ energii w 
ciele, a zablokowanie tego przepływu jest 
główną przyczyną problemów ze zdrowiem.

A

JOGA I AJURWEDA 

- bilet lotniczy na trasie Warszawa – Koczin 
– Warszawa
- zakwaterowanie: 36 Palms Boutique 
Retreat hotel o standardzie 4*:, pokoje 
2-osobowe z łazienkami (pokój standard z 
widokiem na ogród), 

- wyżywienie: 3 posiłki dziennie (7 śniadań, 7 
obiadów i 7 kolacji)

- wizę indyjską
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko
- codzienne zajęcia jogi (1 godzina 
dziennie) z nauczycielem anglojęzycznym 
dostosowującym poziom do uczestników

- zabiegi oczyszczające detoks 
(panchkarma), szczegółowy plan będzie 
ustalony po konsultacji z doktorem 
anglojęzycznym (1 zabieg dziennie trwający 
1,5 godziny dla każdego uczestnika)

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

- zwyczajowe napiwki ok. 50 USD
- wycieczki fakultatywne ok. 90 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 390 USD

28.01 - 09.02.2020
20.02 – 03.03.2020
19.03 – 31.03.2020
10.10 – 22.10.2020
03.11 – 15.11.2020

20.02 – 03.03.2020
19.03 – 31.03.2020

10.10 – 22.10.2020
20.02 – 03.03.2020
19.03 – 31.03.2020
10.10 – 22.10.2020
03.11 – 15.11.2020

Wycieczka 
pobytowa o 
małym stopniu 
trudności – 
gwarantowana 
duchowo-
fizyczna odnowa 
organizmu.

 TERMINY:

I rata:   

II rata:      

CENA:             
4 980 PLN + 1 150 USD

800 PLN płatne 
przy zapisie

4980 PLN + 
1150 USD x kurs 
sprzedaży PeKaO 
S.A. na 35 dni przed 
imprezą 
(minus I rata)

17.01 – 26.01.2020
31.01 – 09.02.2020
14.02 – 23.02.2020
07.03 – 16.03.2020
07.04 – 16.04.2020
24.04 – 03.05.2020
16.05 – 25.05.2020
06.06 – 15.06.2020

04.07 – 13.07.2020
15.08 – 24.08.2020
12.09 – 21.09.2020
10.10 – 19.10.2020
07.11 – 16.11.2020
28.11 – 07.12.2020

  28.12 – 06.01.2021*

*wysoki sezon – dopłata     
890 PLN + 250 USD
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Delhi 
przez port tranzytowy.
DZIEŃ 2 
Przylot do Delhi. Wymiana pieniędzy, przejazd do hotelu.
Po śniadaniu zwiedzanie kompleksu Qutab Minar, 
następnie Old Delhi: meczet Dżama Masdżid (największy 
w Indiach), z którego zobaczymy Czerwony Fort (Lal Qila) 
i Lahore Gate, gdzie ogłoszono niepodległość Indii. Dalej, 
Radż Ghat z miejscem pamięci Mahatmy Gandhiego. 
Przejazd przez New Delhi: widok na rezydencję 
Prezydenta Indii (Rasztrapati Bhavan), Drogę Królewską 
(Radżpath), Parlament (Sansad Bhavan) oraz Bramę Indii. 
Powrót do hotelu na nocleg.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu wyjazd do Agry (ok. 4,5 godz.) – miasta 
Wielkich Mogołów, które czasy największej świetności 
przeżywało za panowania Akbara, Dżahangira  
i Szahdżahana (XVI-XVII w). Przyjazd. Po południu czas 
wolny na spacery i zakupy. Nocleg w Agrze.
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu zwiedzanie niepowtarzalnego Tadż Mahalu, 
jednej z najsłynniejszych budowli świata. Grobowiec 
wykonany został z białego marmuru inkrustowanego 
tysiącami szlachetnych i półszlachetnych kamieni 
ku czci cesarskiej małżonki Szahdżahana – Mumtaz 
Mahal. Następnie monumentalny Agra Fort cesarza 
Akbara, gdzie więziony był Szahdżahan. Emporium ze 
sztuką wzorowaną na pietra dura. Następnie zwiedzanie 
marmurowego, bogato inkrustowanego mauzoleum 
Itimad-ud-Daulaha, które było wzorem dla Tadż Mahal. 
Nocleg w Agrze.
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Wcześnie rano wyjazd do stolicy Radżastanu 
- Dżajpuru, zwanego „Różowym miastem″ (ok. 5 godz.). 
Po drodze zwiedzanie Fatehpur Sikri - Umarłego Miasta 
Mogołów i wspaniałego meczetu Akbara ze słynną 
Bramą Zwycięstwa oraz ażurowym grobowcem świętego 
męża Salima Sziszti. Przyjazd. Zakwaterowanie w hotelu. 
Nocleg w Dżajpurze.

DZIEŃ 6 
Po śniadaniu przejazd do Fortu Amber, po drodze 
przystanek przy bajecznym Hawa Mahal (Pałac Wiatrów). 
Zwiedzanie Fortu Amber. Powrót do „Różowego Miasta″ 
i dalsze zwiedzanie: City Palace (pałac maharadży) 
wraz z bazarami oraz Dżantar Mantar (Obserwatorium 
Astronomiczne). Emporium dywanów i makatek 
kaszmirskich. Nocleg w Dżajpurze.
DZIEŃ 7 
Transfer na lotnisko, wylot do Mumbaju, nazwanym przez 
kolonizatorów – Bombajem. Przylot około południa. 
Po południu zwiedzanie Bombaju – świątynia 
Mahalakszmi, Victoria Terminus. Następnie wizyta w 
Muzeum Ghandiego (Mani Bhavan) oraz Muzeum Księcia 
Walii. Nocleg w Bombaju.
DZIEŃ 8 
Po śniadaniu wyjazd do skalnych świątyń Elefanty. 
Przyjazd pod Bramę Indii i wypłynięcie stateczkiem na 
wyspę Elefantę słynącą ze świątynnych jaskiń wykutych 
w VII-VIII w. Po południu transfer na lotnisko. Przelot do 
Goa.  Przylot. Transfer do hotelu. Nocleg w Goa.
DZIEŃ 9 
Błogiego odpoczynku na plaży lub basenie ciąg dalszy. 
Czas wolny. Spacery po plaży i podglądanie jak słońce – 
wielka czerwona kula - chowa się za horyzont, jak mrok 
wszechogarniający wyczernia plamy na horyzoncie, jak 
w końcu zapada duszna zasłona ciemności... Zaczyna się 
wtedy ciepła egzotyczna noc, a dzienny upał ustępuje 
wrażeniu świeżości za przyczyną lekkiej bryzy wiejącej 
od spokojnego o tej porze Oceanu.  Nocleg w Goa.
DZIEŃ 10 
Po śniadaniu półdniowa wycieczka do stolicy stanu Goa, 
Panadżi, zwiedzanie Starego Goa. Powrót do hotelu. 
Nocleg w Goa.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Wylot do kraju z 
przesiadkami.
DZIEŃ 12 
Przylot do Warszawy z posążkiem Ganeśi w dłoni... 

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

- bilet lotniczy na trasie Warszawa – Delhi, 
Dżajpur – Mumbaj - Goa - Mumbaj – Warszawa

- przejazdy wewnętrzne mikrobusami z 
klimatyzacją

- zakwaterowanie: hotele 5*, pokoje 2-osobowe 
z łazienkami, 

- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- wizę indyjską
- opiekę polskojęzycznego pilota
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR)

- bilety wstępu 90 USD
- napiwki 50 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 890 USD

 
TERMINY:

I rata:   

II rata:      

CENA:       5 790 PLN + 1 795 USD

800 PLN płatne przy zapisie

5790 PLN + 1795 USD x kurs sprzedaży 
PeKaO SA płatne na 35 dni przed 
imprezą (minus I rata)

15.01 – 26.01.2020
09.02 – 20.02.2020
13.03 – 24.03.2020
08.04 – 19.04.2020

24.04 – 05.05.2020
16.10 – 27.10.2020
11.11 – 22.11.2020
27.12 – 07.01.2021*

Wycieczka objazdowo-pobytowa 
o małym stopniu trudności.

INDIE
ZŁOTY TRÓJKĄT Z WYPOCZYNKIEM W GOA 

DLA 
WYBREDNYCH

* wysoki sezon – dopłata 760 PLN + 250 USD
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DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników wyprawy na lotnisku w Warszawie. Wylot do Delhi przez jeden z 
tranzytowych portów lotniczych.
DZIEŃ 2 
Przylot do Delhi. Wymiana pieniędzy, przejazd do hotelu. Po śniadaniu zwiedzanie 
kompleksu Qutab Minar, następnie Old Delhi - meczet Dżama Masdżid (największy w 
Indiach), z którego zobaczymy Czerwony Fort (Lal Qila) i Lahore Gate, gdzie ogłoszono 
niepodległość Indii. Dalej, Radż Ghat z miejscem pamięci Mahatmy Gandhiego. Przejazd 
przez New Delhi - widok na rezydencję Prezydenta Indii (Rasztrapati Bhavan), Drogę 
Królewską (Radżpath), Parlament (Sansad Bhavan) oraz Bramę Indii. Wieczorem wizyta 
w świątyni Lakszmi Narajan z ołtarzami hinduskich bogów oraz świątynia Sikhów ze 
złotą kopułą i basenem do rytuału chrztu (amrita). Powrót do hotelu na nocleg.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu wyjazd do stolicy Radżastanu, Dżajpuru, zwanego „Różowym Miastem″. 
Zwiedzanie - pałac maharadżów (City Palace) i Dżantar Mantar, obserwatorium 
astronomiczne. Szlifiernia diamentów ze sklepem jubilerskim. Nocleg w Dżajpurze, w 

tradycyjnym hotelu sieci Heritage Hotels.
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu przejazd do Fortu Amber, stolicy klanu radżputańskiego, a później 
państwa Dżajpur od 966 do 1727 r. Po drodze przystanek przy Pałacu Wiatrów (Hawa 
Mahal). Następnie nekropolia maharadżów w Gajtor. Emporium dywanów, makatek i 
jedwabi. Powrót do hotelu i czas wolny na odpoczynek. Nocleg w Dżajpurze.
DZIEŃ 5 
Całodzienna wycieczka na skraj pustyni Thar do świętego miasta Puszkar, gdzie jest 
400 świątyń, a wśród nich - świątynia poświęcona bogu Brahmie (jedyna na świecie). 
Dla chętnych - podejście do świątyni Sawitri, skąd rozpościera się niepowtarzalny widok 
na miasteczko, na Wężową Górę i na pustynię Thar. Powrót do hotelu w Dżajpurze. 
Nocleg w Dżajpurze.
DZIEŃ 6 
Wyjazd z hotelu wcześnie rano do ogrodów Sisodia Rani, podpatrywanie pielgrzymów w 
zespole świątyń w Galta i karmienie świętych małp. Następnie Fatehpur Sikri, Umarłe 
Miasto Mogołów (na liście UNESCO) i wspaniały meczet Akbara ze słynną Bramą 
Zwycięstwa oraz ażurowy grobowiec świętego męża Salima Cziszti na dziedzińcu 
meczetu. Przyjazd do Agry i zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w Agrze.
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu zwiedzanie. Tadż Mahal - wyraz bólu Szahdżahana po stracie żony 
rzeźbiony w marmurze tak pięknie, że stał się jednym z siedmiu cudów świata. Przez 
wieki  grobowiec cesarskiej małżonki  inspiruje muzyków, malarzy, poetów, którzy w 
słowie, pieśni i kolorze próbują uchwycić jego magię. Monumentalny Fort Agra, gdzie 
więziony był Szahdżahan. Emporium ze sztuką wzorowaną na pietra dura. Po południu, 
dla chętnych, fakultatywnie wyjazd do Mathury, mitycznego miejsca narodzin Kriszny 
i do Vrindaban, gdzie młodziutki Kriszna pląsał z pastereczkami gopi, a gdzie dziś 
znajduje się amerykański ośrodek Hare Kriszna (można wziąć udział w pudży), po 
drodze spojrzenie na grobowiec Akbara w Sikandrze. Nocleg w Agrze.
DZIEŃ 8 
Wyjazd do Orczy. Po drodze, zwiedzanie imponującej XVI-wiecznej fortecy Man Singha 
w Gwalior. Przejazd na nocleg do wioski Orcza. Wieczorem dla chętnych spacer w  
wyjątkowej scenerii. Nocleg w Orczy.

INDIE-
NEPAL

DELHI - DŻAJPUR - PUSZKAR - AGRA - ORCZA 
- KHADŻURAHO - WARANASI - CHITWAN PARK 
- POKHARA - KATMANDU- DOLINA KATMANDU

zlak wielu zdziwień natury egzystencjalnej i 
nie tylko. Szlak pełen pozytywnych zaskoczeń 
i pozytywnej energii, której choć nie można 

dostrzec, to jednak można poczuć. Trzeba tylko tam 
się wybrać. Indie bowiem - tak jak i Nepal - oferują 
niesamowitą ilość atrakcji, od których może zakręcić 
się w głowie. Kuszą także odmienną, pogodną filozofią 
życia, którą może byłoby warto sobie choć trochę 
przyswoić…

s
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DZIEŃ 9 
Wcześnie rano powitanie słońca nad rzeką Betwa. 
Zwiedzanie uroczej wioski Orcza - Pałacu Dżahangira, pałacu 
maharadżów oraz świątyni Lakszmi Narajan. Po południu - 
przejazd do Khadżuraho. Nocleg w Khadżuraho.
DZIEŃ 10 
Khadżuraho - zwiedzanie tysiącletnich świątyń (na liście 
UNESCO), które intrygują, szokują, bawią i uczą, a wciąż 
nie wiadomo dlaczego zostały zbudowane… Przejazd do 
świątyń dżinijskich. Emporium aryjskiej sztuki użytkowej. 
Po południu, dla chętnych, fakultatywnie - rezerwat 
przyrody. Wieczorem, dla chętnych, fakultatywnie spektakl 
światło i dźwięk w zespole świątyń lub fakultatywnie pokaz 
regionalnych tańców indyjskich w emporium Kandariya. 
Nocleg w Khadżuraho.
DZIEŃ 11 
Całodzienny przejazd autokarem Khadżuraho - Waranasi 
(Benares). Możliwość przelotu samolotem Khadżuraho-
Waranasi około 180-200 USD, decyzja i rezerwacja przed 
wyjazdem. Nocleg w Waranasi.
DZIEŃ 12 
Waranasi - o wschodzie słońca przejażdżka łodziami po 
świętej rzece Ganges, spacer po ghatach i Starym Mieście. 
Powrót do hotelu na śniadanie. Przejazd do Sarnath, gdzie 
Budda po doznaniu Przebudzenia wygłosił pierwszą naukę do 
pięciu ukochanych uczniów zebranych w Parku Łani, znaną 
jako „pierwszy obrót koła praw″. Muzeum Archeologiczne 
z kolumną Aśioki i słynnymi lwami, godłem Indii. Emporium 
tak zwanych „brokatów z Waranasi″. Po południu czas 
wolny. Wieczorem, dla chętnych, fakultatywnie pudża na 
Dasaswamedh ghat. Nocleg w Waranasi.
DZIEŃ 13 
Całodzienny przejazd do granicy z Nepalem. Po wypełnieniu 
formalności, dojazd do hotelu przy granicy. Nocleg.
DZIEŃ 14 
Wyjazd z hotelu bardzo wcześnie rano - zwiedzanie Lumbini, 
miejsca narodzin Buddy. Przejazd przez Teraj do Chitwan 
Parku. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny. Po południu 
spacer na słoniach w głąb parku i bezkrwawe safari 
fotograficzne. Dla chętnych możliwość spożycia kolacji  
o zachodzie słońca w jednej z tubylczych restauracyjek nad 
rzeką Rapti. Wieczorem, dla chętnych, fakultatywnie pokaz 
tańców ludowych plemienia Tharu. Nocleg na obrzeżu parku.
DZIEŃ 15 
Chitwan Park – przejażdżka drewnianymi dłubankami po 
rzece Rapti. Spacer po dżungli. Po południu przejazd jedną 
z najpiękniejszych tras widokowych Nepalu - przez Nizinę 
Teraj, pasmo Sziwalik i Małe Himalaje do Pokhary. Nocleg 
w Pokharze.

DZIEŃ 16 
Bardzo wcześnie rano (tylko przy dobrej pogodzie) wyjazd 
pod wzgórze Sarangot, podejście na spektakl zapalania 
szczytów przez wschodzące słońce. Powrót do hotelu na 
śniadanie. Cała Pokhara nasza - dzień wolny, ze stałym 
widokiem (tylko przy dobrej pogodzie) na świętą górę 
Maćia Pućre (Rybi Ogon). Program fakultatywny - wodospad 
Dawida, przejażdżka łódką po jeziorze Fewa, podejście do 
budowanej przez Japończyków Stupy Pokoju na podziwianie 
Maćia Pućre, Annapurny i Dhaulagiri, zakupy u Tybetanek. 
Nocleg w Pokharze.
DZIEŃ 17 
Przejazd z Pokhary do Katmandu przez centralną część 
Nepalu, jedną z najpiękniejszych tras górskich. Wieczorem 
- spacer po Thamelu. Nocleg w Katmandu.
DZIEŃ 18 
Zwiedzanie Doliny Katmandu - oficjalna królewska świątynia 
w Pasiupatinath i miasteczko Deopatan nad rzeką Bagmati. 
Następnie stupa Boudinath, jedno z najważniejszych centrów 
buddyzmu tybetańskiego. Powrót do centrum Katmandu 
- Durbar Square ze świątyniami fundatorów, Hanuman 
Doka i Pałac Królewski, Dom Żywej Bogini Kumari. Nocleg  
w Katmandu.
DZIEŃ 19 
Dalsze zwiedzanie Doliny: stupa Swajambunath, wspięcie się 
po 365 stopniach na szczyt świątyni buddyjskiej, kręcenie 
młynkami modlitewnymi na rzecz pokoju na świecie. Przejazd 
do Lalitpuru (Patanu) - zwiedzanie klasztorów buddyjskich,  
w tym Złotej Świątyni, Durbar Square. Przejazd do Bhaktapur, 
najstarszego miasta Doliny - Durbar Square, Złota Brama  
w Pałacu Królewskim. Nocleg w Katmandu. 

 
26.01 – 15.02.2020
09.02 – 29.02.2020
15.03 – 04.04.2020
14.04 – 04.05.2020

29.09 – 19.10.2020
20.10 – 09.11.2020
15.11 – 05.12.2020
20.12 – 09.01.2021*

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Delhi; 
Katmandu - Delhi - Warszawa

- opiekę polskojęzycznego pilota - przewodnika 
na całej trasie

- lokalnych przewodników
- zakwaterowanie - hotele 3* w pokojach 2-os. 
z łazienkami (standard lokalny), 1 nocleg w 
hotelu tranzytowym na granicy indyjsko-
nepalskiej

- śniadania
- opłaty za wizę indyjską
- przejazdy wewnętrzne po Indiach i Nepalu - 
mikrobus

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

- bilety wstępu 230 USD
- opłata za wizę nepalską 30 USD,
- obiady i kolacje (aranżuje pilot), 
- dopłata do pokoju 1-osobowego 530 USD
- napiwki 70 USD
- wycieczki fakultatywne wymienione w 
programie ok. 60 USD

- fakultatywny przelot: Khadżuraho – Waranasi 
ok. 200 USD

TERMINY:

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

*sezon świąteczno-sylwestrowy - dopłata 
750 PLN + 120 USD

I rata:      
II rata:     
   
II rata:       

CENA:      6 370 PLN + 1 350 USD

800 PLN płatne przy zapisie
6 370 PLN na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
1 350 USD uczestnik zabiera ze sobą

Wycieczka objazdowa o średnim 
stopniu trudności

DZIEŃ 20 
Czas wolny na zakupy, spacery lub egzystencjalne 
przemyślenia u podnóża najwyższych gór świata. 
Transfer na lotnisko. Wylot z Katmandu do Delhi. 
Przerwa tranzytowa.
DZIEŃ 21 
Odlot z Delhi do Warszawy przez jeden z 
tranzytowych portów lotniczych.
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie. Wylot do Chennai (dawniej Madras) 
przez jeden z portów tranzytowych. 
DZIEŃ 2 
Przylot do Chennai, wymiana pieniędzy. Zwiedzanie Madrasu - stary kolonialny port 
wraz z Fortem St. George i muzeum z unikalnymi pamiątkami po Kompanii Wschodnio-
Indyjskiej i epoce brytyjskiego radżu. Spacer nadbrzeżnym bulwarem Marina Beach do 
katedry św. Tomasza, gdzie przechowane są relikwie Apostoła; świątynia Kapaliszwara. 
Po południu, przejazd do Mahaballipuram (60 km) nad Ocean Indyjski. Nocleg  
w Mahaballipuram.
DZIEŃ 3 
Wcześnie rano przejazd do Kanchipuram, Złotego Miasta (71 km) - jednego z siedmiu 
świętych miast Indii: hinduska świątynia z VII-VIII wieku poświęcona Śiwie, Wisznu  
i Parwati - najczystszy przykład architektury drawidyjskiej. Po południu powrót do 
Mahaballipuram, spacer po głównym porcie państwa Pallawów, dynastii władającej 
w VII-VIII wieku całym Tamil Nadu. Stojące na samej plaży świątynie z kamienia od 

setek już lat opierają się falom morskim i oparły się nawet tsunami z 2004 roku, słynna 
Pokuta Ardżuny - płaskorzeźba w litej skale, „Pięć świątyń Ratha″, Mandap Kriszny.  
I wspomnienie o zespole The Beatles, który w latach sześćdziesiątych chronił się tu od 
zgiełku doczesnego świata poszukując prawdy swego życia. Nocleg w Mahaballipuram.
DZIEŃ 4 
Przejazd do Tańdźawur (Tanjore, 312 km). Po drodze, Czidambaram - prywatna 
świątynia braminów poświęcona Śiwie Nataradży - bogu kosmicznego tańca. Nocleg 
w Thańdżawur.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu zwiedzanie świątyni Brihadiszwara z 1010 roku (na liście UNESCO), której 
szczyt wieńczyła niegdyś granitowa kopuła ze złotą iglicą; pałac władców dynastii Nayak 
z XVI wieku: niezwykła kolekcja brązów z czasów Ćolów, dynastii panującej nad całym 
południem Indii między 907 a 1310. Przejazd do Maduraj (130 km). Zakwaterowanie 
w hotelu. Wieczorna  pudża w świątyni - na noc bramini przenoszą posąg Śiwy do 
świątyni jego małżonki, bogini Parwati. Pożegnanie z wielkimi starymi świątyniami 
południowych Indii. Nocleg w Maduraj.
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd do Thekkady (160 km). Wizyta w Ogrodzie Przypraw (Spices Garden), 
gdzie można zakupić aromatyczny, zielony kardamon, żółtą kurkumę oraz świeży pieprz 
i goździki... Spacer po uroczej miejscowości letniskowej. Nocleg w Thekkady/Periyar.
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu przejazd przez Wzgórza Kardamonowe do Kumarakom (130 km). Po 
drodze widok na plantacje herbaty  z drzewkami eukaliptusowymi i krzakami pieprzu, 
plantacje kawy i muszkatołowca. Około południa zaokrętowanie na house boat  
i wypłynięcie na back waters, ciche wody - największą atrakcję Kerali. Nocleg na łodzi 
zacumowanej przy przystani.
DZIEŃ 8 
Świt na cichych wodach i podglądanie pracy rybaków rzucających sieci. Śniadanie na 
łodzi. Dopłynięcie do Alleppey i wyokrętowanie o godz. 10.00. Przejazd do Fortcochi 
(62 km).  Przyjazd. Zwiedzanie synagogi w starej dzielnicy żydowskiej, Pałacu 
Mattancherry zbudowanego przez Portugalczyków dla rodzimego radży. Powrót do 
Fortcochi. Popołudniem zwiedzanie starych kościołów Fortcochi, jednej z najstarszych 
osad europejskich w Indiach; tu w 1524 roku zmarł Vasco da Gama i tu w kościele 
św. Franciszka, pierwszym katolickim kościele Indii, został pochowany, katedra Santa-
Cruz, trzy portugalskie uliczki na krzyż i parę okazałych kolonialnych domów. Nocleg 
w Fortcochi.
DZIEŃ 9 
Wcześnie rano wyjazd do Ooty (Udhagamandalam, 285 km); dawniej - uroczy, 
poangielski kurort w górach Nilgiri, w samym sercu plantacji herbaty i w cieniu 
potężnych eukaliptusów, należący niegdyś do maharadży Dżajpuru. Ostatni odcinek 
drogi - przejazd kolejką wąskotorową, czyli ciuchcią (16.30 - 17.30). Nocleg w Ooty.

ztery stany południa to: Andhra Pradeś, Tamil 
Nadu, Karnataka i Kerala zwana „indyjskim rajem″. 
Dawne królestwa położone w odciętych od świata 

kotlinach uchroniły własną, odrębną kulturę przed obcymi 
wpływami i przechowały relikty cywilizacji starej jak świat, a 
łagodnej jak pierwsze krople monsunu. Kolorowe gopuram 
kuszą zapomnianą już archaiczną treścią mitu. Kobiety z 
południa nie muszą ukrywać swej zmysłowości i całkiem 
nieźle pielęgnują pradawną kulturę matriarchatu. Zachody 
słońca nad ruinami Hampi malowniczo wkomponowanymi 
w nierealne formacje skalne i gigantyczne głazy, cień 
palm kokosowych na cichych wodach („back waters″) 
Kerali i plaże Goa, zapach olejku eukaliptusowego i gałki 
muszkatołowej, niespokojne kłącza pieprzu i soczysta 
zieleń pól herbacianych, wszechobecny smak kokosu i 
kawy, pozwalają wreszcie zrozumieć, dlaczego Vaso da 
Gama szukał drogi do Indii...

C
INDIE POŁUDNIOWE 

MADRAS – MAHABALLIPURAM 
- KANCHIPURAM - TAŃDŻAWUR 
- MADURAJ - THEKKADY - 
FORTCOCHI - OOTY - MAJSUR 
- BANGALORE - HALEBID - 
BELUR - SRAVANABELAGOLA 
- HAMPI - GOA - AURANGABAD 
- ADŻANTA - ELLORA – BOMBAJ
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DZIEŃ 10
Wyjazd na Doddabettę (2637 m n.p.m.), najwyższy szczyt 
Tamil Nadu, skąd rozpościera się wspaniały widok (tylko 
przy dobrej pogodzie) na Ghaty Wschodnie i Zachodnie. 
Wyjazd do Majsuru (160 km), po drodze przejazd przez 
Bandipur National Park, utworzony w 1931 roku przez 
maharadżę Majsuru. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg 
w Majsurze.
DZIEŃ 11  
Po śniadaniu zwiedzanie najbogatszego pałacu władców 
indyjskich - Amber Vilas z początku XX wieku. Chamundi 
Hill ze słynnym bykiem Nandi, wierzchowcem Śiwy. 
Przejazd do Bangalore - miasta zwanego indyjską 
„Doliną Krzemową″. Przyjazd i zakwaterowanie. Nocleg 
w Bangalore. 
DZIEŃ 12
Śniadanie. Wyjazd do aszramu Art of Living - okazja do 
poznania ajurwedy -  naturalnej metody leczenia liczącej 
kilka tysięcy lat oraz jogi, która jest najbardziej znanym 
towarem eksportowym Indii. „Jak kwiat ma potencjał 
pełnego rozkwitu, tak joga jest rozkwitem wszystkich 
ludzkich możliwości″ - twierdzi Sri Sri Ravi Shankar, 
założyciel międzynarodowej fundacji Art of Living 
obecnej w 160 krajach świata. Zwiedzanie Vishalakshi 
Mantap, największej w Indiach sali medytacyjnej w 
kształcie tortu, spacer do Sumeru Mantap. Wieczorem 
dla chętnych możliwość uczestnictwa w satsangu – 
spotkaniu ludzi z różnych stron świata, różnych wyznań, 
aby wspólnie śpiewać i celebrować życie. Powrót na 
nocleg do Bangalore. 
DZIEŃ 13
Wcześnie rano wyjazd do Sravanabelagola, ośrodka 
dżinizmu z niezwykłą rzeźbą Gomateśwary wykonaną 
w monolitycznej granitowej skale, na którą trzeba się 
wspiąć (po schodach wykutych w skale). Dalsza jazda 
do świątyń w Halebid i Belur, nazywanych Khadżuraho 
południa, gdzie wyjątkowo pięknie rzeźbione świątynie 
z czasów dynastii Hojsalów (XII wiek) przyprawiają 
o zawrót głowy, bo każdy centymetr kwadratowy 
kamienia pokryty jest płaskorzeźbą boga lub mędrca, 
heraldycznego ptaka lub bajecznego zwierzęcia, a 
tancerki wyginają zmysłowo swe kamienne ciała jak 
żywe. Przejazd na nocleg w Hassan.
DZIEŃ 14  
Po śniadaniu przejazd w kierunku Hampi (250 km) 
jednej z największych, choć mało znanych atrakcji 

Indii wpisanych na listę UNESCO. Przyjazd do Hospet. 
Zakwaterowanie. Nocleg.
DZIEŃ 15 
Śniadanie. Wchłanianie magicznej aury Hampi, miejsca, 
które dla wielu stanowi esencję Indii. Księżycowy 
krajobraz granitowych skał, ruiny świątyń wrośnięte 
w dżungle, wszędobylskie małpy. Raj dla fotografów. 
Świątynia Vitala, wizytówka Hampi, spacer brzegiem 
rzeki, gdzie napotykać się będziemy na wykute w skale 
lingi, płaskorzeźby, wpadać na miniaturowe kapliczki 
i mandapy. Dalsza penetracja okolicy: Hampi Bazar, 
świątynia Virupakasha, gdzie za niewielką opłatą można 
otrzymać błogosławieństwo od słonia. Powrót do hotelu. 
Nocleg.
DZIEŃ 16  
Po śniadaniu przejazd do Goa (340 km). Przyjazd. 
Zakwaterowanie w hotelu. Spacer na plażę, możliwość 
ożywczej kąpieli w Oceanie Indyjskim. Nocleg w Goa. 
DZIEŃ 17 
Cały dzień odpoczynku. Możliwość spacerów, 
fakultatywnie masaże lub też spędzenia czasu na 
zajęciach plażowych z kąpielami włącznie. Pełna 
regeneracja sił witalnych. Nocleg w Goa.
DZIEŃ 18 
Po śniadaniu przejazd z bagażami do Starego Goa, 
pierwszej europejskiej kolonii w Indiach, pozostającej 
w rękach Portugalii od 1510 do 1961 roku. Zwiedzanie 
kościołów wpisanych na listę UNESCO. Przejazd do 
Panadżi – stolicy stanu Goa. Spacer po dzielnicy 
portugalskiej. Dla chętnych czas wolny na lunch i zakupy. 
Około godz. 14.00 transfer na lotnisko i lot do Mumbaju 
(Bombaju). Przylot i przejazd przez stolicę stanu 
Maharasztra na zabytkowy dworzec kolejowy Chatrapati 
Shivaji Terminus (na liście UNESCO). Przejazd pociągiem 
nocnym do Aurangabad (z miejscami do leżenia). Dla 
chętnych możliwość przelotu za dodatkową opłatą 
(informacja konieczna przy zapisie). 
DZIEŃ 19 
Przyjazd do Aurangabad nad ranem. Transfer do 
hotelu na śniadanie. Całodzienna wycieczka do Adżanty 
(104 km). Ten największy skarb sztuki dawnych Indii 
to ścienne malowidła pokrywające ściany 29 grot 
wykutych w skale, niegdysiejszych buddyjskich świątyń  
i klasztorów. Prace podjęte w II wieku p.n.e., a zakończone 
w V wieku n.e., świadczą o wysoce rozwiniętej i duchowo 

wyrafinowanej czysto indyjskiej kulturze, której wpływ 
sięgał daleko poza subkontynent indyjski, a dziedzictwo 
pozostaje żywe do dziś. Brytyjski „Burlington Magazine″ 
uznał freski Adżanty za „być może najwspanialsze dzieła 
sztuki w całej Azji″. Powrót na nocleg do Aurangabad.
DZIEŃ 20 
Wyjazd do Ellory, zwiedzanie świątyni Kailasanatha, na 
liście UNESCO, „najbardziej zdumiewającego dzieła sztuki 
indyjskiej, które nie znajduje dla siebie odpowiednika 
w całych dziejach indyjskiej architektury″, świątyni 
wyrzeźbionej od góry w dół, jak posąg wyłaniającej 
się z górskiego zbocza wulkanicznej skały. Powrót do 
Aurangabad. Przyjazd do Aurangabad i zwiedzanie 
grobowca żony Aurangazeba, marnej, ale jednak repliki 
Tadż Mahalu. Transfer na lotnisko i lot do Mumbaju. 
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w Mumbaju.
DZIEŃ 21  
Po śniadaniu - zwiedzanie Mumbaju: Gateway of India 
(Brama Indii), spacer po eleganckim, nadmorskim 
deptaku, dzielnica Malabar Hill i Muzeum Gandhiego. Po 
południu, dla chętnych - Wyspa Elefanta (14.30 - 19.00). 
Wieczorem - transfer na lotnisko międzynarodowe i lot 
do Europy.
DZIEŃ 22  
Przylot do Warszawy.

CENA:     6490 PLN + 1890 USD  

800 PLN płatne przy zapisie
6 490 PLN płatne na 35 dni przed 
imprezą (minus I rata)
1 890 USD uczestnik zabiera ze sobą  

Wycieczka objazdowa 
o średniej skali 
trudności z krótkim 
wypoczynkiem w Goa.

 

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Chennai, Goa - 
Mumbaj, Aurangabad - Mumbaj - Warszawa
- przejazdy wewnętrzne mikrobusami z klimatyzacją
- przejazd nocnym pociągiem na trasie: Mumbaj - 
Aurangabad (miejsca sypialne)
- zakwaterowanie hotele 3***, pokoje 2-osobowe z 
łazienkami, 1 nocleg na pływającej łodzi
- śniadania
- wizę indyjską
- opiekę polskojęzycznego pilota
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko
- ubezpieczenie EUROPA 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu 90 USD
- napiwki 90 USD
- obiady i kolacje
- dopłata do pokoju 1-osobowego 630 USD
- wycieczki fakultatywne wymienione w programie 
ok. 30 USD
- fakultatywny przelot Mumbaj – Aurangabad ok. 
80 USD

CENA NIE ZAWIERA:

CENA ZAWIERA:

*wysoki sezon lotniczy - dopłata 470 PLN

TERMINY:

I rata:    
II rata:    

III rata: 

24.01 - 14.02.2020 
28.02 - 20.03.2020

01.08 - 22.08.2020*
14.11 - 05.12.2020
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DZIEŃ 1      Zbiórka uczestników wyprawy na lotnisku w 
Warszawie. Wylot do Delhi przez jeden z tranzytowych 
portów lotniczych.
DZIEŃ 2 
Przylot do Delhi. Wymiana pieniędzy, przejazd do hotelu. 
Zwiedzanie kompleksu Qutab Minar, następnie Old 
Delhi: meczet Dżama Masdżid (największy w Indiach), 
z którego zobaczymy Czerwony Fort (Lal Qila) i Lahore 
Gate, gdzie ogłoszono niepodległość Indii. Dalej, Radż 
Ghat z miejscem pamięci Mahatmy Gandhiego. Przejazd 
przez New Delhi: widok na rezydencję Prezydenta Indii 
(Rasztrapati Bhavan), Drogę Królewską (Radżpath), 
Parlament (Sansad Bhavan) oraz Bramę Indii. Wieczorem 
wizyta w świątyni Lakszmi Narajan z ołtarzami hinduskich 
bogów oraz świątynia Sikhów ze złotą kopułą i basenem 
do rytuału chrztu. Powrót do hotelu na nocleg.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu wyjazd do stolicy Radżastanu, Dżajpuru, 
zwanego „Różowym miastem″. Zwiedzanie: pałac 
maharadżów (City Palace) i Dżantar Mantar, 
obserwatorium astronomiczne. Szlifiernia diamentów ze 
sklepem jubilerskim. Nocleg w Dżajpurze, w tradycyjnym 
hotelu sieci Heritage Hotels.
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu przejazd do Fortu Amber, stolicy klanu 
radżputańskiego, a później państwa Dżajpur od 966 do 
1727 r. Po drodze Pałac Wiatrów (Hawa Mahal). Potem 
Jaigarh (Fort Dżaja) z pięknym widokiem na fort Amber 
i na miasto Dżajpur. Nekropolia maharadżów w Gajtor. 
Emporium dywanów, makatek i jedwabi. Powrót do 
hotelu i czas wolny na odpoczynek. Nocleg w Dżajpurze.
DZIEŃ 5 
Całodzienna wycieczka na skraj pustyni Thar do świętego 
miasta Puszkar, gdzie jest 400 świątyń, a wśród nich - 
świątynia poświęcona bogu Brahmie (jedyna na świecie). 
Dla chętnych - podejście do świątyni Sawitri, skąd 
rozpościera się niepowtarzalny widok na miasteczko, 
na Wężową Górę i na pustynię Thar. Powrót do hotelu  
w Dżajpurze. Nocleg.
DZIEŃ 6 
Wyjazd z hotelu wcześnie rano do ogrodów Sisodia Rani, 
podpatrywanie pielgrzymów w zespole świątyń w Galta 
i karmienie świętych małp. Następnie Fatehpur Sikri, 
Umarłe Miasto Mogołów (na liście UNESCO) i wspaniały 
meczet Akbara ze słynną Bramą Zwycięstwa oraz 
ażurowy grobowiec świętego męża Salima Cziszti na 
dziedzińcu meczetu. Przyjazd do Agry i zakwaterowanie 
w hotelu. Nocleg w Agrze.
DZIEŃ 7 
Zwiedzanie Agry: niepowtarzalny Tadż Mahal, grobowiec 
cesarskiej małżonki oraz monumentalny Fort Agra 

cesarza Akbara, gdzie więziony był Szahdżahan. 
Emporium ze sztuką wzorowaną na pietra dura. Po 
południu, dla chętnych, fakultatywnie wyjazd do Mathury, 
mitycznego miejsca narodzin Kriszny i do Vrindaban, 
gdzie młodziutki Kriszna pląsał z pastereczkami gopi, a 
gdzie dziś znajduje się amerykański ośrodek Hare Kriszna 
(można wziąć udział w pudży), po drodze spojrzenie na 
grobowiec Akbara w Sikandrze. Nocleg w Agrze.
DZIEŃ 8 
Wyjazd do Orczy. Po drodze, zwiedzanie imponującej 
XVI-wiecznej fortecy Man Singha w Gwalior. Przejazd na 
nocleg do wioski Orcza. Wieczorem dla chętnych spacer 
w  wyjątkowej scenerii. Nocleg w Orczy.
DZIEŃ 9 
Wcześnie rano powitanie słońca nad rzeką Betwa. 
Zwiedzanie uroczej wioski Orcza - Pałacu Dżahangira, 
pałacu maharadżów oraz świątyni Lakszmi Narajan. 
Po południu - przejazd do Khadżuraho. Nocleg  
w Khadżuraho.
DZIEŃ 10 
Khadżuraho - zwiedzanie tysiącletnich świątyń (na liście 
UNESCO), które intrygują, szokują, bawią i uczą, a wciąż 
nie wiadomo dlaczego zostały zbudowane… Przejazd do 
świątyń dżinijskich. Emporium aryjskiej sztuki użytkowej. 
Po południu, dla chętnych, fakultatywnie - rezerwat 
przyrody. Wieczorem, dla chętnych, fakultatywnie 
- spektakl światło i dźwięk w zespole świątyń lub 
fakultatywnie - pokaz regionalnych tańców indyjskich  
w emporium Kandariya. Nocleg w Khadżuraho.
DZIEŃ 11 
Całodzienny przejazd autokarem Khadżuraho - Waranasi 
(Benares). Możliwość przelotu samolotem Khadżuraho-
Waranasi około 180-200 USD, decyzja i rezerwacja przed 
wyjazdem. Nocleg w Waranasi.
DZIEŃ 12 
Waranasi: o wschodzie słońca przejażdżka łodziami po 
świętej rzece Ganges, spacer po ghatach i Starym Mieście. 
Powrót do hotelu na śniadanie. Przejazd do Sarnath, gdzie 
Budda po doznaniu Przebudzenia wygłosił pierwszą 
naukę do pięciu ukochanych uczniów zebranych w Parku 
Łani, znaną jako „pierwszy obrót koła praw″. Muzeum 
Archeologiczne z kolumną Aśioki i słynnymi lwami, godłem 
Indii. Emporium tak zwanych „brokatów z Waranasi″. Po 
południu transfer na dworzec kolejowy. Przejazd nocnym 
pociągiem do Kalkuty (miejsca do leżenia).
DZIEŃ 13 
Przyjazd do Kalkuty w godzinach rannych. Transfer 
do hotelu na śniadanie. Następnie zwiedzanie Domu 
Matki Teresy, wizyta w świątyni dżinijskiej. Victoria 
Memorial zniesiony ku czci królowej Wiktorii a dziś 
jedyne wspomnienie panowania Brytyjczyków. Wizyta 

w Muzeum Narodowym ze skarbami sztuki indyjskiej. 
Transfer do hotelu. Nocleg w Kalkucie.
DZIEŃ 14 
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie miasta: wybrzeże rzeki 
Hughli, dopływu Gangesu. Przejazd przez Eden Gardens, 
plac BBC Bagh i Writers Building. Po południu transfer 
na lotnisko. Wylot do Warszawy przez porty tranzytowe. 
DZIEŃ 15      Przylot do Warszawy.

Wycieczka objazdowa
o średnim stopniu trudności.

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Delhi; Kalkuta - 
Warszawa

- opiekę polskojęzycznego pilota - przewodnika na całej 
trasie

- opiekę lokalnych przewodników
- zakwaterowanie: hotele 3*w pokojach 2-os. z łazienkami 
(standard lokalny), jeden nocleg w pociągu z Waranasi 
do Kalkuty (z miejscami do leżenia)

- śniadania, 
- opłaty za wizę indyjską
- przejazdy wewnętrzne po Indiach vanem lub 
mikrobusem

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

- bilety wstępu 140 USD,
- obiady i kolacje (aranżuje pilot), 
- dopłata do pokoju 1-osobowego 350 USD
- napiwki 50 USD
- wycieczki fakultatywne wymienione w programie 
ok. 60 USD

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

12.01 – 26.01.2020
26.01 – 09.02.2020
09.02 – 23.02.2020
08.03 – 22.03.2020
05.04 – 19.04.2020

29.09 – 13.10.2020
15.10 – 29.10.2020
03.11 – 17.11.2020
27.11 – 11.12.2020

TERMINY:

I rata:   
II rata: 

III rata: 

CENA:       5 380 PLN + 980 USD

800 PLN płatne przy zapisie
5 380 PLN na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
980 USD uczestnik zabiera ze sobą

INDIE PÓŁNOCNE Z 
KALKUTĄ

ndie to „globtroterskie abc″. Każdy 
szanujący się krajoznawca powinien 
odbyć tam podróż choćby raz w życiu. 
Indie, to podróż nie tylko w wymiarze 

czasu i przestrzeni, ale też wędrówka  
w głąb samego siebie, na dno duszy, to próba 
zrozumienia życia przez pryzmat kalejdoskopu 
indyjskiej rzeczywistości. Zrozumieć Indie, to 
trochę tak, jakby zrozumieć nagle cały świat. 
Dochodzi do głosu nowa koncepcja czasu. 
Stajesz w szeregu niebieskawych bogów. 
Dusza wygasa, rozpływa się w niebycie, 
odkrywasz w sobie śmiejące się dziecko  
i czujesz jak z oddechem rodzą ci się ptaki 
wyrywające się z piersi…

I
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Tel 
Awiwu przez jeden z portów lotniczych.
DZIEŃ 2
Przejazd do Tel Avivu na śniadanie, zwiedzanie Jaffy 
i wyruszamy na zwiedzanie Izraela. Przemierzamy 
nadmorską równinę do Cezarei Nadmorskiej, stolicy 
Judei w czasach rzymskich, z pozostałościami pałacu 
króla Heroda Wielkiego i znanego z Nowego Testamentu 
Poncjusza Piłata oraz doskonale zachowanym teatrem 
rzymskim. Zobaczymy otoczone murami miasto 
krzyżowców i malownicze akwedukty. Następnie 
przejedziemy do Haify, gdzie podziwiać będziemy 
wspaniałą panoramę miasta i zatoki z przepięknych 
ogrodów Bahaiów na stokach pasma Karmelu. 
Odwiedzimy sanktuarium Stella Maris w obronnym 
kościele karmelitów. Stąd udamy się do Akki, miasta 
krzyżowców, gdzie obejrzymy port i pospacerujemy po 
starym mieście. Po dniu pełnym wrażeń przejazd do 
hotelu w Tyberiadzie/okolicy na kolację i nocleg.
DZIEŃ 3
Po krótkim zwiedzaniu Tyberiady wyruszymy łodzią 
na rejs po jeziorze Galilejskim na jego północny 
brzeg, gdzie zwiedzamy Kafarnaum - miasto Jezusa.  
W pobliżu jest Tabha, gdzie odwiedzimy kościół 
postawiony na miejscu cudu rozmnożenia chleba i ryb, 
z piękną bizantyjską mozaiką z IV wieku oraz niewielki 
kościół prymatu Piotra stojący na brzegu jeziora. Stąd 
udamy się na Górę Błogosławieństw, skąd podziwiać 
będziemy wspaniałą panoramę Galilei oraz Jeziora 
Galilejskiego. Dalej udamy się do Kany Galilejskiej, gdzie 
Jezus dokonał swego pierwszego cudu - zamieniając 
wodę w wino. Kontynuujemy naszą podróż do Nazaretu, 
gdzie nawiedzimy bazylikę Zwiastowania NMP oraz 
kościół św. Józefa stojący w miejscu, gdzie według 
tradycji mieszkała Święta Rodzina. W drodze powrotnej 
wjedziemy taksówkami na Górę Tabor, gdzie odwiedzimy 
kościół Przemienienia Pańskiego i podziwiać będziemy 
wspaniałą panoramę Galilei. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 4
Przejazd do przejścia granicznego na moście szejka 
Husseina, gdzie rozpocznie się jordańska część naszej 
podróży. Dotrzemy do doskonale zachowanych ruin 
antycznego miasta Dżerasz (starożytna Gerasa, jedno z 
miast Dekapolu), gdzie zwiedzać będziemy unikalne owalne 
forum, przespacerujemy się wzdłuż kolumnady Cardo 
Maximus do nimfeum, odwiedzimy świątynię patronki 
miasta - Artemizy oraz doskonale zachowany teatr. Potem 
odwiedzimy Madabę - nazywaną miastem mozaik - ze 
wspaniałą mozaiką bizantyjską przedstawiającą Ziemię 
Świętą w VI wieku n.e. Stąd udamy się na pobliską Górę 
Nebo, skąd Mojżesz oglądał Ziemię Obiecaną, do której 
nie dane mu było wejść. Tu także podziwiać będziemy 
wspaniały widok na dolinę Jordanu, Morze Martwe i Góry 
Judei. Przejazd do Ammanu na kolację i nocleg.
DZIEŃ 5
Zwiedzanie Ammanu: cytadela. Wycieczka na pustynię 
wschodnią; zwiedzanie Zamków Pustyni. Nocleg w Petrze.
DZIEŃ 6
Zwiedzanie Petry (dla chętnych fakultatywnie 
przejażdżka konna lub bryczką). Przejście przez 
stromościenny kanion Siq, prowadzący do niesamowitej 
urody, tajemniczego i dobrze zachowanego Różowego 
Miasta, którego widok przyprawia o mocniejsze 
bicie serca. W legendarnej Petrze zobaczymy wiele 
wspaniałych zabytków, jak np. tzw. skarbiec faraona Al 

Chaznę, rzymski teatr oraz królewskie grobowce wykute 
w różowym piaskowcu. Naprzemienne zwiedzanie i sesje 
fotograficzne tych wspaniałych budowli. Po zakończeniu 
uczty krajoznawczej, przejazd na wycieczkę dżipami 
po pustyni Wadi Rum. Stąd wyruszymy na granicę  
z Izraelem. Kolacja i nocleg w Eilacie.
DZIEŃ 7
Całodniowy wypoczynek w Eilacie. Pływanie w Morzu 
Czerwonym lub relaks i opalanie na miękkim piasku 
plaży. Alternatywnie możliwość wizyty w podwodnym 
akwarium (cena ok. 25 USD). Nocleg w Eilacie.
DZIEŃ 8
Wyjazd do Jerozolimy. Po drodze przez półpustynię 
Arava zobaczymy biblijny rezerwat dzikiej natury, 
gdzie zgromadzono zwierzęta wymienione  
w Biblii. Przejazd do Ein Boqek nad Morzem Martwym, 
największej depresji na Ziemi (400 m poniżej poziomu 
morza). Kąpiel w tym niezwykłym akwenie, podczas której 
leżąc w słonej wodzie będziemy mogli czytać gazetę. 
Przejazd do Kumran, zwiedzanie terenu wykopalisk 
osiedla Esseńczyków, gdzie znaleziono słynne zwoje znad 
Morza Martwego. Następnie przejedziemy do Jerycho, 
wspomnianego w Biblii najstarszego miasta świata. 
Opcjonalne zwiedzanie Tellu Jerycho i wjazd kolejką na 
Górę Kuszenia. Kolacja i nocleg w Betlejem.
DZIEŃ 9
Przejazd do Betlejem, gdzie odwiedzimy 
Bazylikę Narodzenia Jezusa oraz Grotę Mleczną 
i Pole Pasterzy. Krótki spacer po Betlejem  
i zakupy. Po południu Herodion - obronny pałac króla 
Heroda, gdzie niedawno odnaleziono jego grobowiec 
oraz klasztor Mar Saba, przejedziemy też do Hebronu, 
gdzie zwiedzimy słynną Grotę Patriarchów - Abrahama  
i jego potomków. Kolacja i nocleg w Betlejem.
DZIEŃ 10
Przejazd do Jerozolimy. Wizyta na Górze Oliwnej z 
niesamowitą panoramą Świętego Miasta. Odwiedzimy 
sanktuarium Pater Noster, kościół Dominus Flevit (Pan 
zapłakał), ogród Getsemani - starożytny gaj oliwny, 
Bazylikę Agonii i grotę Getsemani w miejscu, gdzie 
więziono Jezusa oraz podziemny kościół Grobu Matki 
Bożej. Po zwiedzeniu tych świętych miejsc podejdziemy 
pod Ścianę Płaczu, a potem wyruszymy na Stare 
Miasto, gdzie życie toczy się w obrębie wąskich uliczek 
przypominających czasy Jezusa. Odwiedzimy kościół 
Św. Anny, miejsce urodzin Marii i fortecę Antonia - 
miejsce sądu nad Jezusem. Odtworzymy wydarzenia  
z końcowych godzin życia Jezusa Chrystusa - przejdziemy 
Drogą Krzyżową „Via Dolorosa” przez czternaście stacji 
i arabski bazar do Bazyliki Grobu Świętego. Odwiedzimy 
miejsce Ukrzyżowania i Grób Pański. Po przerwie 

na posiłek i zakupy odwiedzimy dzielnicę żydowską  
w starej części Jerozolimy oraz Górę Syjon z kościołem 
Zaśnięcia NMP i Wieczernikiem, gdzie niegdyś miała 
miejsce Ostatnia Wieczerza Chrystusa oraz zobaczymy 
Grobowiec Króla Dawida. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 11
Przejazd do szpitala Hadassa, gdzie obejrzymy słynne 
witraże Marca Chagalla. Później przejedziemy do Yad 
Vashem, miejsca upamiętniającego Holokaust oraz do 
Muzeum Izraela, gdzie obejrzymy zwoje znad Morza 
Martwego w Świątyni Księgi oraz model Jerozolimy z 
okresu Drugiej Świątyni. Obejrzymy Kneset, Menorę 
i Ogród Różany. Po południu czas wolny. Pożegnanie z 
Jerozolimą. Kolacja pożegnalna w hotelu.
DZIEŃ 12
Wcześnie rano wyjazd na lotnisko Ben Guriona w Tel 
Awiwie skąd wylecimy do Warszawy.

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Tel Awiw - Warszawa
- zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-osobowe z 
łazienkami

- wyżywienie - 2 posiłki dziennie (śniadania i kolacje typu 
bufet)

- transfery z / na lotnisko
- transport minibusem lub autokarem z klimatyzacją
- polskojęzyczny pilot - przewodnik
- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu - 165 USD
- wiza jordańska oraz opłaty graniczne - 110 USD
- napiwki - 60 USD
- dopłata do pokoju jednoosobowego - 490 USD
- napoje do kolacji
- wycieczki fakultatywne wymienione w programie 
ok. 50 USD

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

06.03 – 17.03.2020
24.03 – 04.04.2020
08.04 – 19.04.2020 
24.04 – 05.05.2020
23.05 – 03.06.2020
18.09 – 29.09.2020
02.10 – 13.10.2020
06.11 – 17.11.2020

TERMINY:

I rata:    

II rata:    

CENA:  3320 PLN + 1390 USD

800 PLN płatne przy 
zapisie
3 320 PLN + 1 390 USD
 x kurs sprzedaży 
Pekao SA (płatne na 
35 dni przed imprezą 
minus I rata)

IZRAEL-JORDANIA

Wycieczka objazdowa o średnim 
poziomie trudności

ezarea Nadmorska - Haifa - 
Akka - Tyberiada - Kafarnaum 
- Nazaret - Dżerasz - Madaba 
- Amman - Petra - Eilat  

Jerozolima - Jerycho - Betlejem – Hebron

C
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CENA ZAWIERA:

INDONEZJA KLASYCZNA
DZIEŃ 1                                            
Zbiórka na lotnisku Okęcie w hali odlotów. Przelot do 
Dżakarty przez jeden z portów lotniczych w Europie 
lub Azji.
DZIEŃ 2
Przylot do Dżakarty - stolicy Indonezji. Transfer z lotniska 
do hotelu, odpoczynek po podróży. Fakultatywnie kolacja 
na świeżym powietrzu. Pierwsze zetknięcie z lokalną 
kuchnią indonezyjską. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu półdniowe zwiedzanie stolicy - Muzeum 
Narodowe z cennymi zbiorami etnograficznymi, 
największy meczet Azji południowo-wschodniej, katedra 
katolicka. W drodze do placu Fatahilla (starówki starej 
stolicy) zatrzymamy się w pobliżu Merdeka Square, 
na którym znajduje się pomnik niepodległości. Na 
placu Fatahilla wizyta w słynnej cafe Batavia, gdzie dla 
koneserów kawy pierwsza okazja do wypróbowania 
najdroższej kawy świata - Luwak, dla głodnych czas na 
lunch, wizyta w Muzeum Starej Jakarty, gdzie dawniej 
mieścił się dom gubernatora oraz Muzeum Marionetek. 
Jeśli czas pozwoli wizyta w starym porcie Sunda Kelapa, 
początku państwowości indonezyjskiej, gdzie czas cofnął 
się do epoki żaglowców. Po południu  przelot do duchowej 
stolicy Indonezji – Jogjakarty. Po przylocie transfer 
do hotelu, po drodze postój w restauracji oferującej 
największy wybór potraw kuchni indonezyjskiej - między 
innymi słynny owoc młodego chlebowca. Nocleg w 
Jogjakarcie.
DZIEŃ 4 
Zwiedzanie Jawy. Wspaniały pałac sułtana z dynastii 
Hamengwukubono - Keraton, łaźnie królewskie Taman 
Sari, świątynia Sewu i maleńką, urocza Plaosan. Wizyta 
w manufakturze wyrobu marionetek, które stanowią 
integralną część kultury starojawajskiej i są objęte 
opieką UNESCO. Zapoznanie się także z procesem 
wyrobu batiku – unikalnej tkaniny. Przepiękne i niezwykle 
oryginalne są zwłaszcza batikowe obrazy. Jawajskie 
wyroby ze srebra przypominają swoją delikatnością i 
precyzją wykonania koronkę. Po południu zwiedzanie 
Prambanan – hinduistyczny zespół świątynny. Nocleg w 
Jogjakarcie.

DZIEŃ 5 
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Borobudur - 
największej buddyjskiej świątyni na świecie. W godzinach 
popołudniowych przelot do Surabaja, a stamtąd 4-godz 
przejazd autobusem w okolice wulkanu Bromo. 
Zakwaterowanie w schronisku pod wulkanem.
DZIEŃ 6
Godz. 3.00 rano - pobudka, przejazd jeepami na punkt 
widokowy Penanjakan hill, z którego roztacza się 
panoramiczny widok na zespół czynnych wulkanów w 
tym także najwyższy Semeru. Następnie przejazd pod 
wulkan Bromo i podejście na samą krawędź czeluści 
wulkanu. Zamiast podejścia fakultatywnie możliwość 
wjazdu na grzbiecie górskiego konika. Powrót do 
schroniska na śniadanie. Czas na zmycie wulkanicznego 
pyłu, upakowanie kufrów i powrót na lotnisko w Surabaja. 
Wylot na Lombok. Przylot w godzinach wieczornych. 
Przejazd na słynną plażę Sengiggi. Zakwaterowanie w 
hotelu przy plaży. Nocleg.
DZIEŃ 7 
Całodniowy program przyrodniczo - przygodowy. Trasa 
wiedzie do Parku Narodowego Rinjani. Po drodze 
obserwacja upraw (ryż, tytoń, chili, orzeszki ziemne). 
Wizyta na lokalnym targu pełnym egzotycznych warzyw, 
owoców i wonnych przypraw. Około południa rozpoczęcie 
pieszej wycieczki po zboczach wulkanu wyznaczonymi, 
wygodnymi ścieżkami szutrowymi. Podejście do ukrytych 
w dżungli dwóch wodospadów - pod drugim czas na 
sesję zdjęciową. Powrót tą samą ścieżką lub przez stary 
poholenderski tunel, w którym płynie rzeczka. Następnie 
przejście łagodnym zboczem wulkanu do 500-letniej 
wioski Senaru, budzącej skojarzenia ze skansenem. 
Powrót mikrobusem na plażę do Sengigi, jeżeli czas 
pozwoli – wizyta w sklepie z perłami, z których słynie 
Lombok. Nocleg.
DZIEŃ 8 
Po śniadaniu przejazd do przystani w Lembar – przesiadka 
na łódź i przepłynięcie na wyspę koralową Gili Air. 
Zakwaterowanie w bungalowach przy plaży. Czas wolny, 
korzystanie z uroków plaży, snorklingu, zwiedzanie wyspy, 
oglądanie zachodu słońca przy filiżance lokalnej kawy. 
Wieczorem dla chętnych fakultatywnie romantyczna 
kolacja na plaży pod rozgwieżdżonym indonezyjskim 

niebem (zamawiana i płatna na miejscu). 
DZIEŃ 9 
Od rana czas na kąpiele w krystalicznie czystych 
wodach otaczających koralową wysepkę. Około południa 
trzygodzinny  rejs wodolotem na Bali. Transfer do hotelu 
w jednym z kurortów wypoczynkowych Bali. Czas wolny. 
Fakultatywnie wyjazd do SPA, pakiet 1,5-godzinnych 
zabiegów do wyboru (cena ok. 35 USD). Wieczorem 
możliwość wyjścia na kolację z owoców morza w 
restauracji przy plaży w Sanur. Nocleg na Bali.
DZIEŃ 10
Po śniadaniu przejazd do Pura Besakih (Świątynia 
Matka), będącej największą i najważniejszą świątynią na 
wyspie. Dla chętnych fakultatywnie lunch w Kintamani 
–  restauracji znajdującej się na krawędzi największego 
krateru wulkanicznego w Azji Południowo – Wschodniej. 
Przejazd do Gunung Kawi (tysiącletnie grobowce 
królewskie). Przejazd do Ubud, miasta artystów, będącego 
kulturalną stolicą wyspy. Miasta, które wzbudza podziw 
architekturą, ilością świątyń ukrytych w zaułkach, galerii, 
pięknym rękodziełem. Wizyta na Tegalalang – polach 
ryżowych oraz w Małpim Gaju. Dla grup umiejętnie 
gospodarujących czasem istnieje szansa zobaczenia 
dodatkowo typowego balijskiego domu podczas drogi 
powrotnej do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 11
Po wczesnym śniadaniu transfer na lotnisko. Godz. 08.00 
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. 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, postój na snorkeling. 
Jeśli czas pozwoli postój 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.

NAJWAZNIEJSZE ATRAKCJE

JAWA-LOMBOK-ARCHIPELAG GILIS-BALI
-KOMODO+OPCJA SUMBA
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INDONEZJA KLASYCZNA OPCJA SUMBA
DOPŁATA  980 PLN + 590 USD 

DZIEŃ 14
Transfer na lotnisko i przelot na Sumbę. Lądowanie 
na lotnisku w Waingapu.  Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie. Czas na lunch na dziewiczej wyspie 
dokąd docierają prawie wyłącznie pojedynczy, 
indywidualni turyści. Po posiłku przejazd ok 60 km na 
wschód do Melolo. Wizyta w wioskach Pau i Praiyawang, 
gdzie podziwiać można tradycyjne domy sumbańskie - 
domy wieże, tysiącletnie, megalityczne groby kamienne 
oraz niezmienioną od pokoleń, żmudną metodę 
wyrabiania charakterystycznych dla tego regionu ikatów. 
Pierwszy kontakt z codziennym życiem i tajemniczą 
kulturą mieszkańców Sumby. Powrót do hotelu, czas na 
kolację. Nocleg.

DZIEŃ 15
Przejazd w kierunku zachodnim wyspy. Po drodze 
krótkie postoje w Waibakul i Pasunga, gdzie podziwiać 
można najbardziej spektakularne kamienne groby w 
rejonie Anakalang. Przy odrobinie szczęścia możliwość 
uczestniczenia w tradycyjnym pochówku zmarłych. Po 
południu dojazd do Waikabubak, odwiedzamy położoną 
ze względów obronnych na wzgórzu wioskę, w której 
czas zatrzymał się wiele wieków temu. Podglądanie 
codziennego życie mieszkańców Puunaga, Tarung, 
Tabar. Na koniec dnia wizyta na lokalnym bazarze. 
Przejazd do hotelu malowniczo położonego przy plaży. 
Nocleg. 
DZIEŃ 16
Po śniadaniu dalsza eksploracja zachodniej Sumby. 
Przejazd do Bondo Kodi oraz Ratenggoro, gdzie 
występują jedyne w swoim rodzaju Domy – Wieże  
z charakterystycznymi, wysokimi na
 

kilkanaście metrów dachami. W tej okolicy oglądać 
można również - pochodzące z okresu neolitu – 
grobowce megalityczne oraz kamienne pozostałości 
o niewiadomym pochodzeniu. Możliwość kąpieli w 
zjawiskowym miejscu, a mianowicie jeziorze utworzonym 
przez przelewające się przez skały morze oraz wizyta na 
przepięknych plażach Sumby. Czas na kolację. Nocleg. 
DZIEŃ 17 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot na Bali. 
Lądowanie w Denpasar i transfer do hotelu. Ostatnie 
zakupowe szaleństwo, korzystanie z uroków nocnego 
życia wyspy. 
DZIEŃ 18 
Czas wolny na spacery lub zakup pamiątek. Około południa 
transfer na lotnisko i wylot do portu tranzytowego w Azji.
DZIEŃ 19 
Wylot z Azji do Europy. Przylot do jednego z portów 

europejskich, przesiadka na samolot do Warszawy. 
Lądowanie na lotnisku Okęcie w Warszawie.CENA ZAWIERA:

- przeloty samolotami na trasach Warszawa - Jakarta 
i Denpasar - Warszawa

- wszystkie transfery lotnisko - hotel - lotnisko
- przeloty wewnętrzne samolotami na trasach Jakarta 
– Yogyakarta,  Yogyakarta – Surabaja, Surabaja - 
Mataram, Denpasar - Labuan Bajo – Denpasar, 
Denpasar – Tambolaka-Denpasar.

- transport klimatyzowanymi mikrobusami, jeepami 
i łodziami motorowymi, wodolotami

- zakwaterowanie w hotelach 3*** /4**** (pokoje
2-osobowe z łazienkami), schronisko na Bromo

- śniadania 
- polskojęzyczny przewodnik na terenie Indonezji
- anglojęzyczny przewodnik na miejscu
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30000 EUR i NNW 3000 
EUR)

- bilety wstępu do parków narodowych, muzeów, 
świątyń i innych zwiedzanych obiektów: 160 USD

- opłaty lotniskowe: 75 USD (Sumba + 10 USD)
- zwyczajowe napiwki: 50 USD (Sumba + 15 USD)
- posiłki niezawarte w programie (aranżuje pilot 
na miejscu)

- pozostałych posiłków ( aranżowanych przez pilota)
- dodatkowych fakultetów wymienionych w 
programie ok. 70 USD

- dopłata do pokoju jednoosobowego: 470 USD, 
na Sumbie: 120 USD

CENA NIE ZAWIERA:

I rata:
    

II rata:    

CENA:   
6 980 PLN + 1 650  USD  

800 PLN płatne przy 
zapisie

6980 PLN + 1 650 USD x 
kurs sprzedaży Pekao 
SA  - na 35 dni przed 
terminem wyjazdu 
(minus I rata)

  
TERMINY:

09.04 – 23.04.2020**

20.05 – 03.06.2020
08.07 – 22.07.2020*

12.08 – 26.08.2020*

09.09 – 23.09.2020
07.10 – 21.10.2020

04.11 – 18.11.2020

*wysoki sezon – 
dopłata 
960 PLN + 190 USD

**termin wielkanocny – 
dopłata 550 PLN

Wycieczka objazdowo 
– pobytowa o średniej 
skali trudności.  

indonezja

JAWA KOMODO
bali

DZIEŃ 12 
Po śniadaniu w hotelu czas wolny na odpoczynek, 
pływanie i delektowanie się scenerią nie zadeptanej 
jeszcze przez turystów wyspy Flores. Możliwość zakupu 
pereł oraz wystruganych w drzewie hibiskusa waranów. 
Następnie transfer na lotnisko i przelot na Bali. Powrót 
do hotelu. Dalszy ciąg beztroskiego korzystania z uroków 
plaży i morza. Nocleg na wyspie bogów - Bali.
DZIEŃ 13 
Dzień wolny na wypoczynek na plaży, łapanie ostatniego 
słońca, masaże i zakupy. Dla chętnych fakultatywnie 
wieczorny wypad do słynnej dzielnicy „backpackersów″ 
Kuty - gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie, od 
migotliwych dyskotek po urocze zakątki z klimatycznymi 
knajpkami. 
DZIEŃ 14
Od rana delektowanie się urokami tropikalnej Bali lub 
też zajęcia rekreacyjne, bieganie, walka z napierającą 
morską falą. Około południa transfer na lotnisko i wylot 
do portu tranzytowego w Azji.
DZIEŃ 15             
Wylot z Azji do Europy. Przylot do jednego z portów 
europejskich, przesiadka na samolot do Warszawy. 

UWAGA: Przy liczbie chętnych 
mniejszej niż 5 osób, opcja 
„Sumba″ realizowana będzie 
bez udzialu pilota!
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Teheranu 
przez jeden z portów tranzytowych.
DZIEŃ 2 
Przylot do Teheranu, transfer do hotelu, zakwaterowanie, 
czas na odpoczynek. Śniadanie. Zwiedzanie Teheranu 
rozpoczniemy od chwili zadumy na cmentarzu, gdzie 
spoczęli polscy pielgrzymi i żołnierze armii gen. Andersa 
przyjęci przez gościnny Iran w czasie II wojny światowej. 
Wizyta w Skarbcu Klejnotów Narodowych, gdzie wśród 
wspaniałości zgromadzonych przez władców Persji 
można obejrzeć m.in. największy różowy diament świata 
Darya-ye Nur („Morze Światła″) oraz klejnoty koronne 
dynastii Pahlawi. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Hamadanu, po drodze 
wizyta w Ali Sadr - wspaniałej jaskini wodnej z okresu 
jurajskiego, położonej na wysokości 2 100 m n.p.m. Po 
przyjeździe do Hamadanu zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg.
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Zwiedzanie najważniejszych obiektów miasta, 
o którym pisał już Herodot w V w. p.n.e., zbudowanego 
według dawnych założeń z czasów Medów, zwanego 
Hegmatane: mauzoleum „Księcia Uczonych″ z X/XI 
w. - Awicenny, który wywarł wielki wpływ na naukę 
europejską, szczególnie medycynę; świętego dla Żydów 
miejsca - mauzoleum Estery i Mordechaja, których 
historię związaną z historią Persji opowiada biblijna 
Księga Estery. Chwila oddechu pod wodospadem w 
pięknej dolinie Abbas Abad, gdzie po raz pierwszy 

spotkamy się z pismem klinowym starożytnej Persji, 
inskrypcjami królów z VI/V w p.n.e., umieszczonymi w 
miejscu zwanym Gandż Nameh („Księga Skarbów″). Po 
drodze do miasta Kermanszah wizyta na terenie dawnej 
świątyni bogini słodkich wód - Anahity w Kangavar, 
przystanek przy skale Behistun, ważnym miejscu z 
historii Persji, gdzie obejrzymy Heraklesa Partyjskiego (II 
w.) oraz wyrytą w skale autobiografię największego króla 
starożytnej Persji - Dariusza. Zwiedzanie Tak-e Bustan, 
reliefów wykonanych w skalnych grotach za panowania 
dynastii Sasanidów (III-VI w.). Zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg.
DZIEŃ 5 
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w kierunku Ahwazu, 
podziwianie różnorodnych krajobrazów, od pokrytych 
roślinnością wzgórz poprzez wspaniałą dolinę rzeki 
Karche oraz księżycowy krajobraz pocięty kanionami 
po wjeździe do prowincji Chuzestan. Zwiedzanie miasta 
Szusz, znanego w starożytności jako Suza, stolica Elamu, a 
następnie dynastii Achemenidów. Oglądanie pozostałości 
Apadany, sali tronowej króla Dariusza, a następnie dla 
chętnych spacer wkoło zamku z pilotem, który pokaże 
miejsce znalezienia tzw. Kodeksu Hammurabiego oraz 
wbudowane w mury z XIX w. cegły z napisami klinowymi 
pochodzące ze starożytnej Suzy. Wizyta na dziedzińcu 
mauzoleum biblijnego 
proroka Daniela (wejście 
do środka w zależności od 
udostępnienia). Przejazd do 
Czogha Zambil, zwiedzanie 
największej atrakcji w 
regionie - elamickiego 
zigguratu z XIII w. p.n.e. 
Przyjazd do Ahwazu, miasta 
położonego nad największą 
rzeką Iranu - Karunem, 
zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg.
DZIEŃ 6 
Wczesna pobudka, śniadanie 
i wyjazd do Szirazu. Przejazd 

wzdłuż pól naftowych, gdzie zobaczymy płonące 
„świeczki″ (zakaz fotografowania instalacji naftowych). 
Następnie zatrzymamy się w Biszapur, gdzie po 
zwycięstwie nad Rzymianami król Szapur I wybudował 
miasto (III w.) i więził tam cesarza Waleriana oraz utrwalił 
swoje sukcesy na skalnych reliefach wzdłuż brzegu rzeki. 
Przejazd przez wspaniałe góry Zagros, przystanek przy 
znaczącym w historii Persji miejscu zwanym Abu’l-Hayat. 
Zakwaterowanie w hotelu w Szirazie,  nocleg.
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Całodzienna wycieczka do jednej z 
największych atrakcji Iranu - Persepolis, do którego 
Europejczycy dotarli już w XVII w. Zwiedzanie pozostałości 
dawnej stolicy ceremonialnej największego imperium 
świata starożytnego, m.in. Bramy Wszystkich Narodów, 
Sali 100 Kolumn, Apadany, pałaców Dariusza i Kserksesa. 
Zwiedzanie reliefów skalnych w Naksz-e Radżab oraz 
przejazd do perskiej Doliny Królów - Naksz-e Rustam, 
gdzie znajdują się groby skalne wielkich władców 
starożytnej Persji, a także wspaniałe reliefy z okresu 
Sasanidów. Przejazd do Pasargade, pierwszej stolicy 
Achemenidów, założonej przez Cyrusa II Wielkiego, 
twórcę potęgi perskiej, gdzie zobaczymy grobowiec 
władcy oraz pozostałości pałaców i świątyń. Powrót do 
Szirazu na nocleg.

IRAN
odróż przez dawną Persję - 
krainę legend, wielkich władców, 
wspaniałych skarbów kultury 
starożytnej i muzułmańskiej, 

ziemię zamieszkaną przez gościnnych  
i życzliwych Irańczyków.

P

TEHERAN - HAMADAN - KERMANSZAH - AHWAZ - 
SZIRAZ - JAZD - ISFAHAN - KASZAN - TEHERAN

KRAJ LUDZI  
O UŚMIECHNIĘTYCH OCZACH
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TERMINY:

DZIEŃ 8 
Po śniadaniu oglądanie Bramy Koranu, pod którą przejdziemy, aby 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. Przejazd do centrum miasta i zwiedzanie kompleksu Vakila (cytadela, 
meczet). Czas wolny. Dla chętnych wizyta na bazarze Vakila w celu zakupu pamiątek. 
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 9 
Wczesne śniadanie i wyjazd do Jazdu. Przejazd przez góry Zagros, których szczyty 
wznoszą się na ponad 4 000 m n.p.m. oraz przez obszary pustynne, wśród których 
położone jest owiane legendami miasto Abarkuh, gdzie zatrzymamy się, aby zobaczyć 
najstarsze drzewo Iranu, liczący sobie kilka tysięcy lat cyprys. Zwiedzanie Jazdu, 
gdzie od wieków mieszka najwięcej wyznawców Zaratusztry: Świątynia Ognia, takije 
- miejsce uroczystości żałobnych na śmierć Husejna - syna Alego, pięknie zdobiony 
meczet z XIV w. oraz Stare Miasto, gdzie można zagubić się w plątaninie wąskich 
uliczek. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
DZIEŃ 10 
Po śniadaniu przejazd do  „dachme” - wież milczenia, gdzie dawniej zostawiano ciała, 
aby oczyściły je drapieżne ptaki. Następnie wyjazd do Isfahanu, najpiękniejszego 
miasta Iranu, słynnego z błękitnych kopuł i wspaniałych zabytków. 
Po drodze postój w mieście Nain, gdzie znajduje się geograficzny środek Iranu. Po 
przyjeździe do Isfahanu zwiedzanie mostów: od najstarszego Szahrestan poprzez 
most 33 łuków do najpiękniejszego Chadżu na rzece Zajand-e Rud. Zakwaterowanie 
w hotelu. Nocleg. Dla chętnych wieczorny spacer do dawnego karawanseraju z XVII w. 
zaadaptowanego na pięciogwiazdkowy hotel. 
DZIEŃ 11 
Śniadanie. Zwiedzanie miasta: Pałacu 40 Kolumn, pięknego przykładu architektury 
pałacowo-ogrodowej z XVII w., następnie spacer na ogromny Plac Imama ze 
wspaniałymi siedemnastowiecznymi budowlami. Wizyta w Meczecie Imama, 
stanowiącym najwspanialsze dzieło z czasów panowania szacha Abbasa Wielkiego (XVII 
w.) oraz w meczecie Lotfollaha, znanego ze wspaniałych zdobień oraz fantastycznej 
gry świateł. Zapoznanie się z perskimi dywanami oraz miniaturami. Wizyta w Pałacu Ali 
Kapu.  Czas wolny na zabytkowym bazarze w celu zakupu pamiątek. Powrót do hotelu. 
DZIEŃ 12 
Śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania Isfahanu: przejazd do dzielnicy Dżulfa i zwiedzanie 
katedry ormiańskiej Vank (XVII w.) dekorowanej malowidłami scen biblijnych oraz 
muzeum z bezcennymi zbiorami kultury Ormian. Przejazd do starej muzułmańskiej 
dzielnicy i zwiedzanie najwspanialszego dzieła z okresu seldżuckiego – Meczetu 
Piątkowego z XI/XII w., a następnie przejazd do najsłynniejszych Trzęsących Się 
Minaretów z okresu mongolskiego (XIV w.). Czas wolny. Nocleg.
DZIEŃ 13 
Śniadanie. Wyjazd do Kaszanu. Po drodze przystanek w mieście Natanz, gdzie 
znajduje się meczet z XIV w. stojący w sąsiedztwie równie starych platanów oraz we 
wsi Abijane zbudowanej z czerwonej gliny, dawniej 
obronnej wsi ukrytej na zboczach góry Karkas. 
Przyjazd do Kaszanu, miasta o charakterystycznych 
wieżyczkach „łapiących wiatr″. Zwiedzanie miasta: 
zabytkowego domu kupieckiego rodziny Borudżerdi 
(lub Tabatabai). Zakwaterowanie w hotelu. Następnie 
wizyta na wzgórzu  Sialk - prehistorycznym 
stanowisku archeologicznym, gdzie cywilizacja 
kwitła już w 6-5 tysiącleciu p.n.e. Powrót do hotelu, 
nocleg.
DZIEŃ 14 
Po śniadaniu wizyta w ogrodzie historycznym Fin, 
omywanym przez potok spływający z gór, a następnie 
wyjazd do Teheranu. Przyjazd. Zakwaterowanie w 
hotelu. Czas wolny. Nocleg w Teheranie.
DZIEŃ 15 
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Teheranu: kompleks 
pałacowo-parkowy Saad Abad - zwiedzanie jednego z 
pałaców szacha z dynastii Pahlawi. Wizyta w Muzeum 
Iranu Starożytnego, która będzie podsumowaniem 
naszej podróży; obejrzymy eksponaty pochodzące 
ze znanych już nam miejsc poczynając od czasów 
prehistorycznych poprzez dynastie starożytne. Czas 
wolny na przygotowanie się do podróży powrotnej 
do kraju. 
DZIEŃ 16 
Wylot do Polski przez jeden z portów tranzytowych. 
Przylot do Warszawy.

I rata:    

II rata:    

III rata: 

CENA:                
5 550 PLN + 1 390 USD  

800 PLN płatne przy 
zapisie

5 550 PLN na 35 dni 
przed terminem 
imprezy (minus I rata)

1 390 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

Wycieczka objazdowa 
o średniej skali 
trudności.

- przelot na trasie Warszawa - Teheran - 
Warszawa

- zakwaterowanie: hotele 3* i 4*, pokoje 
2-osobowe z łazienkami

- wyżywienie: śniadania
- transport klimatyzowanym busem
- opiekę polskojęzycznego pilota - przewodnika 
oraz pilota miejscowego

- wizę irańską
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i
NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu 250 USD
- zwyczajowe napiwki 70 USD
- obiady i kolacje 
- dopłata do pokoju 1-osobowego 420 USD

04.04 – 19.04.2020
25.04 – 10.05.2020   (ramadan)

06.06 – 21.06.2020
08.08 – 23.08.2020
12.09 – 27.09.2020
10.10 – 25.10.2020



DZIEŃ 1 
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Przelot do Tokio przez port tranzytowy.
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. Przejazd do hotelu (zakwaterowanie 
jest uzależnione od dostępności pokoi). Następnie spacer po dzielnicy Asakusa, 
która zachowała charakter dawnego Tokio, połączony ze zwiedzaniem świątyni 
Sensoji. W pierwszym terminie 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.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu wycieczka do świętej góry Japończyków - wulkanu Fuji. Wyjazd z Tokio, 
przejazd w urokliwej scenerii malowniczych wzgórz i pagórków. Przyjazd do podnóża 
góry przed południem. Wjazd serpentynami aż na piątą stację wspinaczkową, na 
wysokość 2300 m. npm. Oglądanie rozległej panoramy z tarasu widokowego na 
Fuji-san - najwyższy, święty i wciąż budzący grozę wulkan – jeden z najważniejszych 
symboli Japonii, zaskakująco piękny twór natury w środku ultranowoczesnego 
państwa. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, krótkie zejście do ukrytej pośród sosen 
i załomów skalnych tradycyjnej japońskiej gospody. Odpoczynek w zaciszu gospody i 
kosztowanie tradycyjnych japońskich potraw, będących ucztą dla oczu i podniebienia. 
Dla aktywnych urzekające spacery po okolicznych ścieżkach widokowych. W 
przypadku sezonowego zamknięcia trasy wjazdowej ze względów na warunki 
pogodowe, poznawanie fascynującej japońskiej prowincji u podnóża góry, kosztowanie 
wyśmienitych, lokalnych produktów rolniczych prefektury Yamanashi i postoje przy 
krystalicznie czystych górskich jeziorach. Wieczorem powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 4 
Wycieczka do Nikko, słynnego mauzoleum rodu Tokugawa, namiestników wojskowych 
rządzących Japonią przez niemal 300 lat. Podziwianie złoconych, misternie zdobionych 
świątyń buddyjskich i shintoickich, będących najlepszym przykładem okazałego, 
zapierającego dech w piersiach „japońskiego baroku″. Po zwiedzaniu powrót do Tokio. 
Nocleg.
DZIEŃ 5 
Rano zwiedzanie chramu i pokłon przed Cesarzem Meiji, władcą który zmodernizował 
Japonię w połowie XIX w. przerywając okres ponad dwustuletniej izolacji kraju. Po 
południu zwiedzanie dzielnicy Odaiba w Zatoce Tokijskiej słynącej ze Statuy Wolności 
oraz Międzynarodowego Centrum Wystawienniczego. Przejazd shinkansenem do Kioto 
i zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w Kioto.
DZIEŃ 6
Po śniadaniu przejazd do położonej na zboczu góry – jednej z najpiękniejszych świątyń 
Japonii - Fushimi-Inari, do której prowadzi ścieżka z tysiącami bram torii zbudowanych 
jedna za drugą – tworzący niesamowity w swym wyrazie korytarz o czerwonej 
świetlistej poświacie... Japończycy wierzą, że przejście tym tunelem energetyzuje 
organizm człowieka do tego stopnia, że niektórym pielgrzymom wydaje się, iż 
zaczynają im wyrastać skrzydła. Coś w tym chyba jest na rzeczy, bo nawet dla zwykłych 
turystów jest to równie silne przeżycie emocjonalno-duchowe... Zwiedzanie Kioto, 
historycznej stolicy Japonii, obecnie stolicy kulturalnej pełnej zabytków unikalnych w 
skali światowej. Wizyta w świątyniach – wizytówkach miasta Kiyomizu-dera, Kinkaku-ji 
oraz przyświątynnych ogrodach „suchego krajobrazu″ Ryoan-ji. Po drodze podziwianie 
wyrobów rękodzielniczych i rozsmakowywanie się w tradycyjnych deserach ze słodkiej 
fasoli i zielonej herbaty. Przed wieczorem wizyta w dzielnicy gejsz Gion. Nocleg w Kioto.

TOKIO-FUJI-NIKKO-KIOTO-
NARA-AMANOHASHIDATE-
HIROSZIMA-MIYAJIMA-OSAKAJAPONIA

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
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TOKIO-FUJI-NIKKO-KIOTO-
NARA-AMANOHASHIDATE-
HIROSZIMA-MIYAJIMA-OSAKA

I rata:    

II rata:    

III rata: 

CENA:   6980 PLN + 1790 USD  

800 PLN płatne przy 
zapisie
6 980 PLN + 790 USD x 
kurs sprzedaży PeKaO 
SA płatne na 35 dni 
przed imprezą (minus 
I rata)
1000 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

Wycieczka 
objazdowa 
o średniej skali 
trudności. 

DZIEŃ 7
Wyjazd do Amanohashidate celem poznania jednego z najpiękniejszych miejsc  
w Japonii. Dla chętnych przejażdżka rowerami wśród siedmiu tysięcy sosen 
porastających mierzeję, spacery przy „moście do nieba″. Wjazd kolejką linową do 
punktu widokowego i delektowanie się krajobrazem. Powrót na nocleg do Kioto. 
DZIEŃ 8 
Drugi dzień wędrówki po Kioto, tym razem zejście z utartych szlaków celem odkrycia 
niekłamanej perełki wśród zabytków - rezydencji szoguna Nijo-jo z zachwycającymi 
malowidłami ściennymi, „śpiewającymi″ podłogami i harmonijnie zaprojektowanym 
ogrodem. Wycieczka do Nary i okazja do zobaczenia majestatycznego Wielkiego Buddy 
w świątyni Todaiji. Wieczorem przejazd shinkansenem do Hiroszimy. Przyjazd. Nocleg 
w Hiroszimie.
DZIEŃ 9 
Hołd ofiarom bomby atomowej w Parku Pokoju oraz zwiedzanie pobliskiego muzeum 
dokumentującego tragiczne skutki wybuchu. Wizyta w ogrodzie „skurczonych widoków″ 
Shukkei-en, gdzie piękne krajobrazy starano się uchwycić w miniaturze. Wieczorem 
możliwość degustacji lokalnego przysmaku okonomiyaki w stylu Hiroszima. Nocleg  
w Hiroszimie.
DZIEŃ 10 
Wycieczka na Miyajimę, wyspę z wyjątkową świątynią Itsukushima. Spacer otwartymi 
galeriami sanktuarium, podziwianie „pływającego torii″ - bramy świątynnej zanurzonej 
w morzu. Ukołysani przez fale zachwycać się będziemy kontrastem barw, lekkością 
konstrukcji i harmonią układu, osiągając zjednoczenie z otoczeniem (tym razem  

w duchu drugiej, wielkiej tradycji religijnej Japonii, shintoizmu). Fakultatywnie wjazd 
na górę Misen. Powrót do Hiroszimy i następnie przejazd do Osaki – miasta, które 
nawet w egzotycznej Japonii uchodzi za niezwykłe. To miasto na wskroś nowoczesne, 
zaprojektowane przez najlepszych architektów i przyjazne dla ludzi, z finezyjnymi 
przykładami architektury drapaczy chmur. To wręcz futurystyczne miasto przyszłości, 
które nigdy nie zasypia. Rozliczne restauracje, kawiarnie, kluby, puby, dyskoteki i domy 
handlowe są czynne prawie całą dobę. Po zapadnięciu zmroku pojawia się prawdziwa 
feeria kolorów w najlepszym, wysmakowanym stylu. To nie kicz, to artystyczny świat 
barw, prawie jak ulotna iluzja. Nocleg w Osace.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu zwiedzanie Osaki. Gwarne, kupieckie, pełne fascynującego kolorytu 
miasto zasłynęło jako główny, obok Tokio, ośrodek kultury mieszczańskiej między XVII 
a XIX w. Odwiedziny w zamku Osaka – podziwianie imponujących swoim rozmiarem 
murów obronnych i zdobycie donżonu – głównej 8 piętrowej wieży, skąd roztacza 
się widok na rozległy teren zamkowy i całą Osakę. Następnie przejazd w okolice 
biznesowo-komercyjnej dzielnicy Umeda i podziwianie nowoczesnego budownictwa 
Osaki. Popołudniem przejazd do gwarnej dzielnicy Namba, będącej prawdziwą 
wizytówką miasta. Tutaj niezliczone stragany z jedzeniem ulicznym, restauracje, bary i 
domy towarowe przyciągają nie tylko mieszkańców miasta, ale i przybyszów z całego 
świata. Czas wolny, by po raz ostatni zaspokoić swoje pragnienia kulinarne i zakupowe, 
lub spędzić szalony wieczór w neonowej poświacie. Nocleg w Osace.
DZIEŃ 12 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Wylot do Polski i przylot wieczorem do Warszawy.

 
TERMINY:

14.03 – 25.03.2020
26.03 – 06.04.2020* 
11.04 – 22.04.2020*
25.04 – 06.05.2020*
01.06 – 12.06.2020
10.07 – 21.07.2020*
14.08 – 25.08.2020*
11.09 – 22.09.2020
09.10 – 20.10.2020
06.11 – 17.11.2020

* wysoki sezon 
- dopłata 
790 PLN + 200 USD

CENA ZAWIERA:
- przelot na trasie Warszawa – Tokio, Osaka - Warszawa
- zakwaterowanie w hotelach o standardzie 3*, pokoje 
2-osobowe z łazienkami, 
- wyżywienie śniadania (w formie „szwedzkiego stołu”) 
- transport: shinkansen, metro, lokalne pociągi i 
autobusy
- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika
- ubezpieczenie EUROPA 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu 240 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego w hotelach 670 USD
- opcje fakultatywne wymienione w programie ok. 40 USD
- obiady i kolacje

CENA NIE ZAWIERA:
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DZIEŃ 1                                     
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Fukuoka 
przez dwa porty tranzytowe. 
DZIEŃ 2 
Przylot do Fukuoka późnym popołudniem. Przejazd 
do hotelu. Zakwaterowanie. Dla chętnych - spacer, 
podglądanie wieczornego życia miasta. Nocleg.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu przejazd busem do serca wyspy Kiusiu 
- aktywnego wulkanu Aso, który oszałamia swą 
majestatycznością i pięknem. Podziwianie wulkanu i 
okolicy z platformy widokowej oraz zejście do krateru. 
Jeżeli wulkan akurat się uaktywni, podziwianie go z 
bezpiecznej odległości i zwiedzanie okolicy. W drodze 
powrotnej przystanek w Minamioguni i lunch typu 
„kaiseki″ z lokalnych specjałów. Chwila relaksu i jedności 
z naturą na Daikanbou - pięknym, naturalnym tarasie 
widokowym, z którego rozpościera się obezwładniająco 
piękny widok na wulkan oraz leżące u jego podnóża 
doliny. Powrót do Fukuoki, spacer bulwarem, na którym 
znajduje się niezwykle urokliwa alejka pełna małych 
restauracyjek z makaronem ramen, z którego Fukuoka 
słynie na całą Japonię - degustacja. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 4
Poznawanie niezwykłego piękna wyspy Kiusiu - wyprawa 
do ukrytego w otulinie gór, zapomnianego przez czas 
miasteczka Akizuki, nazywanego „Małym Kioto″. Tam 
kulinarne spotkanie z nagashi soumen, czyli „płynącym 
makaronem″, który jest lokalnym przysmakiem. W 
drodze powrotnej wizyta w najważniejszej świątyni 
wyspy - Dazaifu Tenmangu, z jej pięknymi ogrodami 

tysięcy śliw. Wieczorem krótki przejazd do Shimanoseki, 
znajdującego się na głównej wyspie Japonii - Honsiu. 
Nocleg w hotelu. 
DZIEŃ 5
Zwiedzanie portowego miasta Shimonoseki - słynącego 
między innymi z dań z ryby fugu. Shimanoseki zachwyca 
niezwykłymi nabrzeżami, pięknymi nadmorskimi 
widokami na okoliczne wyspy oraz śladami historii, 
które łatwo odkryć spacerując po mieście. Godny 
podziwu jest ciągnący się po horyzont, wznoszący się 
niczym fala morska, most Tsunoshima Ohashi. Wyprawę  
w czasie zapewni odwiedzenie willi Chofu Mori - 
rezydencji, w której gościł cesarz Meiji oraz spacer 
bulwarem w parku Mimosusogawa, gdzie do dziś stoją 
armaty upamiętniające restaurację imperium Meiji i 
upadek szogunatu. Wzbogacenie duchowe przyniesie zaś 
wizyta w niezwykle malowniczym kompleksie świątynnym 
Sumiyoshi Taisha. Ucztę dla oczu zgotuje widok z tarasu 
Kaikyo Yume Tower, okrzyczany najpiękniejszym nocnym 
widokiem Japonii. Wieczorem przejazd pociągiem do 
Okayama i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 6
Rankiem, po śniadaniu, przejazd do Kurashiki, czyli 
małej miejscowości, z której niegdyś ryż - podstawa 
większości japońskich dań - rozwożony był po całej 
Japonii. W Kurashiki, przeciętej rzeczkami i kanałami 
nowoczesność spotyka się z najważniejszymi rozdziałami 
historii Japonii. Obszar w okolicy kanałów, w otoczeniu 
starego, tradycyjnego budownictwa czyni z Kurashiki 
swoistą japońską Wenecję. Niedaleko znajduje się 
dom rodziny Ohashi - znanych, lokalnych kupców z 
okresu Edo (szogunat Tokugawa). Piękny, urządzony w 
tradycyjnym stylu dom pozwala przenieść się w czasie 
i zamieszkać w osiemnastowiecznej Japonii. W Kurashiki 
można się raczyć nietypowym i wyjątkowym suszi z 
ustonogi (Shako sashimi) oraz słynną lokalną odmianą 
takikomigohan (ryżu z dodatkami) - zwaną dodomese. 
Późnym popołudniem powrót do Okayama i nocleg.
DZIEŃ 7
Rankiem przejazd na koleją wyspę - Sikoku,  

do miejscowości Takamatsu. Zwiedzanie 
szesnastowiecznego zamku Takamatsu - jednego  
z ostatnich pozostałych zamków nadmorskich, z fosą 
ze słoną morską wodą. Z zamku spacer na wzgórze 
Yashima, z którego rozpościera się bajeczny widok na 
małe wysepki rozrzucone między wyspą Honsiu, a wyspą 
Sikoku. U podnóża Yashimy znajduje się niezwykłe miejsce 
- Shikoku Mura - skansen ukazujący archtekturę, kulturę 
i życie codzienne na wyspie Shikoku od XVII do XIX wieku. 
Podczas pobytu na Sikoku degustacja lokalnego specjału 
- sawara oshinukizushi - niezwykłego suszi tworzącego 
małe obrazy oraz sanuki udon, najsłynniejszej lokalnej 
potrawy z tradycyjnego, japońskiego, grubego makaronu 
pszennego - potrawa ta uznawana jest za jedną z trzech 
najlepszych potraw udon w całej Japonii. Wieczorem 
powrót na Honsiu i przejazd do Himeji (bagaże zostaną 
rano na dworcu w Okayama - gdzie będzie przesiadka  
w drodze powrotnej). Nocleg w Himeji.
DZIEŃ 8
Rankiem przejazd lokalnym autobusem do stóp góry 
Shosha, gdzie wyciągiem linowym grupa wjedzie 
na szczyt, na którym znajduje się zapierająca dech 
w piersiach świątynia Engyo-ji, w której kręcono 
film „Ostatni Samuraj″. Po południu wycieczka do 
najpiękniejszego zamku w całej Japonii - Zamku Himeji - 
zwanego zamkiem białej czapli ze względu na swój kolor, 
rozpiętość i powab. Zamek Himeji stoi nietknięty przez 
czas i kataklizmy. W swojej niezmiennej i pięknej formie 
góruje majestatycznie nad miastem. W mieście Himeji 
kolejna rozkosz dla podniebienia w postaci lokalnych 
speciałów (np. gusha-yaki, botan nabe, tako gohan itp) 
oraz tradycyjnych ciasteczek tamatsubaki. Wieczorem 
przejazd do Kobe i nocleg nieopodal dworca.
DZIEŃ 9
Kobe to jedno z największych miast Japonii i kolebka 
sławnej na cały świat wołowiny Kobe. Dzień zacznie 
się od wjazdu wyciągiem Shin-Kobe Ropeway na górę 
Rokko. Mijając wodospady, urokliwe zagajniki, dociera 
się na szczyt, z którego rozpościera się spektakularny 
widok na całą zatokę. U podnóża góry Rokko warto 
się przejść przez Małą Europę, czyli dzielnicę Kitano,

JAPONIA
OD KUCHNI

iezadeptanym szlakiem przez 
Kiusiu, Sikoku i Honsiu. 
Podglądanie tradycyjnej 

japońskiej prowincji i delektowanie się 
przysmakami finezyjnej, japońskiej kuchni.

N



 
TERMINY:
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w której znajdują się stare domostwa pierwszych 
zachodnich kupców, którzy osiedlili się i handlowali w 
Japonii po tym, jak ta otworzyła swoje granice pod koniec 
XIX wieku. Podczas pobytu w mieście obowiązkowym 
punktem programu, choć nie tanim, jest skosztowanie 
wołowiny Kobe. Kolejne kroki zawiodą do muzeum 
browaru sake - Hakutsuru Sake Brewery Museum, 
w którym prezentowane są tajniki produkcji tego 
wyśmienitego napoju japońskich bogów. Wieczorem 
przejazd do Kioto i nocleg.
DZIEŃ 10
Przejazd pociągiem do Uji - miejscowości słynącej 
z najlepszej japońskiej zielonej herbaty i pięknych 
kompleksów świątynnych. Spacer brzegiem rzeki do 
Pawilonu Feniksa - jedynej zachowanej budowli z 
dworskiego okresu Heian (VIII-XII wiek). Z Pawilonu 
Feniksa malowniczymi ścieżkami spacer do uznawanej 
za najstarszą zachowaną świątynię w Japonii - Ujigami. 
W mieście Uji degustować można chasoba - lokalny 
specjał z makaronu herbacianego. Powrót do Kioto. 
Wizyta w dzielnicy gejsz Gion. 
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu przejazd do położonej na zboczu góry, 
jednej z najpiękniejszych świątyń Japonii - Fushimi-
Inari, do której prowadzi ścieżka z tysiącami bram 
torii zbudowanych jedna za drugą. Tworzą one 
niesamowity w swym wyrazie korytarz o czerwonej 
świetlistej poświacie... Japończycy wierzą, że przejście 
tym tunelem energetyzuje organizm człowieka do 
tego stopnia, że niektórym pielgrzymom wydaje się, 
iż zaczynają im wyrastać skrzydła. Coś w tym chyba 
jest, bo nawet dla zwykłych turystów jest to również 
niezwykle silne przeżycie emocjonalno-duchowe... Po 
południu podziwianie Złotego Pawilonu (Kinkaku-ji) 
oraz przyświątynnych ogrodów „suchego krajobrazu″ w 
Ryoan-ji. Nocleg w Kioto. Ucztą dla oczu i podniebienia 
stanie się posiłek Kyo-kaiseki, czyli słynna ze stylu 
podawania potrwa z Kioto w postaci zestawu kilkunastu 
maleńkich dań i przystawek tworzących spójny i 
harmonijny posiłek zgodny z daną porą roku. Nocleg w 
hotelu.
DZIEŃ 12
Zwiedzanie Kioto, historycznej stolicy Japonii, 
a obecnie stolicy kulturalnej, pełnej zabytków 
unikatowych w skali światowej. Wizyta na zamku Nijojo 
i przechadzka po słynnych słowiczych podłogach. 
Po południu kontemplacja malowniczych świątyń 

Kiyomizu-dera i Ginkaku-ji 
(Srebrny Pawilon). Po drodze 
możliwość zakupu wspaniałych 
wyrobów rękodzielniczych 
i rozsmakowywanie się w 
tradycyjnych deserach ze słodkiej 
fasoli i zielonej herbaty. Kulinarną 
kulminacją dnia będzie lokalny 
przysmak, potrawa z gotowanego 
serka tofu - yudōfu. Wieczorem 
przejazd do Osaki – miasta, które 
nawet w egzotycznej Japonii uchodzi 
za niezwykłe. To miasto na wskroś 
nowoczesne zaprojektowane 
przez najlepszych architektów  
i przyjazne dla ludzi, z finezyjnymi 
przykładami architektury drapaczy 
chmur. To wręcz futurystyczne 
miasto przyszłości, które nigdy 
nie zasypia. Rozliczne restauracje, 
kawiarnie, kluby, puby, dyskoteki 
i domy handlowe są czynne 
prawie całą dobę. Po zapadnięciu 
zmroku pojawia się prawdziwa 
feeria kolorów w najlepszym, 
wysmakowanym stylu. To nie kicz, to 
artystyczny świat barw prawie jak 
ulotna iluzja. Nocleg w Osace. 
DZIEŃ 13
Po śniadaniu zwiedzanie Osaki. 
Gwarne, kupieckie, pełne 
fascynującego kolorytu miasto 
zasłynęło jako główny, obok Tokio, 
ośrodek kultury mieszczańskiej między XVII a XIX w. 
Osaka słynie na cały kraj z przepysznego jedzenia i 
dlatego nazywa się je miastem kuidaore, czyli miastem, 
w którym „przewracamy się z przejedzenia″. W Osace 
zwiedzanie między innymi zamku z imponującymi 
rozmiarem murami obronnymi i zdobywanie donżonu – 
głównej 8-piętrowej wieży, skąd roztacza się widok na 
rozległy teren zamkowy i całą Osakę. Następnie przejazd 
w okolice biznesowo-komercyjnej dzielnicy Umeda i 
podziwianie nowoczesnego budownictwa Osaki - wjazd 
do Podniebnego Ogrodu (taras widokowy) na szczycie 
Sky Building. Popołudniem przejazd do gwarnej dzielnicy 
Namba, będącej prawdziwą wizytówką miasta. Tutaj 
niezliczone stragany z jedzeniem ulicznym, restauracje, 

bary i domy towarowe przyciągają nie tylko mieszkańców 
miasta, ale i przybyszów z całego świata. Degustacja 
słynnego na cały kraj lokalnego przysmaku - takoyaki 
(naleśnikowych kuleczek z ośmiornicą) i okonomiyaki 
(zwanego japońską pizzą). Następnie spacer wypełnioną 
hobbystycznymi sklepami ulicą Nipponbashi w stronę 
jednego z symboli miasta - wieży Tsūtenkaku. Powrót do 
centrum i czas wolny, by po raz ostatni zaspokoić swoje 
pragnienia kulinarne i zakupowe lub spędzić szalony 
wieczór w neonowej poświacie. 
DZIEŃ 14
Rano transfer na lotnisko i pożegnanie ze smakami 
Japonii. Przylot do Warszawy.

I rata:    
II rata:    

III rata: 

CENA:      7 980 PLN + 2290 USD  
800 PLN płatne przy zapisie

7 980 PLN + 1290 USD x kurs sprzedaży PeKaO SA - 
płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)

1000 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

Wycieczka objazdowa
 o średniej skali trudności 

- przelot na trasie Warszawa – Fukuoka; Osaka – Warszawa
- zakwaterowanie w hotelach 3*, pokoje 2-osobowe z 
łazienkami

- wyżywienie: śniadania (w formie „szwedzkiego stołu”)
- transport: shinkasen, metro, mikrobus, lokalne pociągi i 
autobusy

- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika (doświadczony 
japonista)

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

- bilety wstępu 210 USD
- wyżywienie poza śniadaniami – na posiłki wymienione w 
programie około 400 USD

- dopłata do pokoju 1-osobowego w hotelach 870 USD

21.03 – 03.04.2020*
10.04 – 23.04.2020*
01.05 – 14.05.2020*
03.06 – 16.06.2020
10.07 – 23.07.2020*
07.08 – 20.08.2020*
16.09 – 29.09.2020
07.10 – 20.10.2020
07.11 – 20.11.2020

*wysoki sezon – 
dopłata
890 PLN + 230 USD
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DZIEŃ 1 
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Przelot do Tokio z 
przesiadką w jednym z portów tranzytowych.
DZIEŃ 2 
Przylot do Tokio i odkrywanie ultranowoczesnego, a 
zarazem eklektycznego oblicza Kraju Wschodzącego 
Słońca. Po krótkim odpoczynku wycieczka do dzielnicy 
Odaiba w Zatoce Tokijskiej słynącej ze Statuy Wolności, 
Muzeum Techniki i Innowacji oraz Międzynarodowego 
Centrum Wystawienniczego. Następnie spacer w 
dzielnicy Shibuya, widok na najbardziej zatłoczone 
skrzyżowanie na świecie, miasto neonów i pomnik psa 
Hachiko. Nocleg w Tokio.
DZIEŃ 3 
Wycieczka do Nikko, słynnego mauzoleum rodu 
Tokugawa, namiestników wojskowych rządzących Japonią 
przez niemal 300 lat. Podziwianie złoconych, misternie 
zdobionych świątyń buddyjskich i shintoickich, będących 
najlepszym przykładem okazałego, zapierającego dech 
w piersiach „japońskiego baroku″. Przejazd w góry pod 
spektakularny, prawie 100-metrowy wodospad Kegon. 
Po całodziennym zwiedzaniu przejazd malowniczą trasą 
na kojącą kąpiel i słodkie wylegiwanie się w gorących 
źródłach.
DZIEŃ 4 
Wędrówka po rezerwatach w rejonie Oze pomiędzy 
malowniczymi pasmami Alp Japońskich. Spacer urokliwą 
trasą biegnąca po pomostach pośród największych 
krajowych mokradeł, pozwalający bliżej poznać japońską 
florę i faunę. Popołudniowy przejazd na lecznicze kąpiele 

w tradycyjnym stylu do jednej z najsłynniejszych 
japońskich miejscowości uzdrowiskowych – Kusatsu, 
gdzie wody termalne wybijają w samym środku 
urokliwego górskiego miasteczka. 
DZIEŃ 5 
W drodze na południe postój w Parku Narodowym 
Hakone będącym jednym z najlepszych miejsc do 
podziwiania góry Fuji – majestatycznego, wciąż groźnego 
wulkanu, symbolu Japonii. Okazja do obejrzenia gorących 
źródeł wulkanicznych, przejazd kolejką linową oraz 
rejs statkiem po górskim jeziorze Ashinoko. Nocleg na 
południowym krańcu malowniczego półwyspu Izu, nad 
Oceanem Spokojnym.
DZIEŃ 6 
Relaksujący dzień, podczas którego poznawać będziemy 
klifowe wybrzeże półwyspu Izu od strony Oceanu 
Spokojnego. W Shimodzie, miasteczku będącym pod 
koniec XIX wieku japońskim oknem na  świat, zwiedzanie 
muzeum dokumentującego początek okresu otwierania 
się Japonii na Amerykę i Europę. Okazja do poznania 
tragicznych losów Okichi-san, kurtyzany potępionej za 
związek z cudzoziemcem. Rejs statkiem na przylądek Iro-
zaki pozwalający dokładnie przyjrzeć się poszarpanemu 
wybrzeżu. Po południu przejazd malowniczą trasą w 
okolice Dogashimy i wycieczka statkiem do skalnej groty, 
słynącej z krystalicznie czystej, szmaragdowej wody. 
Podziwianie formacji skalnych wybrzeża Nishiizu. Powrót 
do hotelu na kąpiele w gorących źródłach. Nocleg.
DZIEŃ 7
Przejazd malowniczą górską trasą na północ półwyspu 
Izu, chłonięcie atmosfery japońskiej prowincji i 
przystanek w malowniczej mieścinie Shuzen-ji słynącej 
z gorących źródeł i buddyjskiej świątyni zenistycznej. 
Zanurzenie nóg w gorących wodach publicznych 
łaźni. Nad Rzeką Wawrzynu, meandrującą pośród 
bambusowych gajów, spacer po cynobrowych mostach. 
Wieczorem powrót do cywilizacji – przejazd japońskim 

superekspresem shinkansen do Kioto. Nocleg w Kioto.
DZIEŃ 8 
Zwiedzanie Kioto, historycznej stolicy Japonii, miasta-
skarbnicy kultury znanego z ok. trzech tysięcy świątyń, 
niezliczonych pałaców, ogrodów i warsztatów rękodzieła. 
Wizyta w świątyni Byodo-in będącej oryginalnie willą 
wpływowego rodu Fujiwara i jednym z nielicznych 
zabytków zachowanych w oryginalnej postaci od 
tysiąca lat. Zwiedzanie Pałacu i Ogrodów Cesarskich - 
poznawanie życia dworu i źródeł japońskiej estetyki. 
Po południu zakupy pamiątek w Centrum Rękodzieła. 
Wieczorem rozsmakowywanie się w typowo japońskich 
deserach z fasoli… Nocleg w Kioto.
DZIEŃ 9 
Powrót na idylliczną japońską prowincję. Wyprawa 
do niezwykłego kompleksu świątynnego Koya-san, 
bardzo ważnego ośrodka buddyzmu wpisanego na listę 
UNESCO. Pięknie położone świątynie z IX w. stanowią do 
dziś cel pielgrzymek milionów pątników. Oglądanie m.in. 
Kongobu-ji, gdzie nadarzy się okazja do spróbowania 
tradycyjnego poczęstunku z zielonej herbaty i ciastek 
ryżowych. Wizyta na niezwykłym, położonym wśród 
wieloletnich, majestatycznych drzew cmentarzu Okuno-
in, na którym spoczywają jedni z najważniejszych 
feudalnych władców Japonii. Nocleg w jednej ze 
świątyń – prawdziwie mistyczne przeżycie połączone z 
obserwacją codziennego życia mnichów.
DZIEŃ 10 
Przejazd górskimi, krętymi serpentynami, przez gęsto 
porośnięte lasem góry na południe półwyspu Kii. Spływ 
statkiem przez najładniejszy kanion Japonii, Doro-kyo, 
położony głęboko w japońskich górach, z daleka od 
cywilizacji. Po południu wyjazd do bajkowych onsenów 
w okolicy Hongu i oddawanie się typowo japońskim 
rozrywkom, m.in. gotowanie jajek i warzyw w wodach 
termalnych. Przejazd nad Ocean Spokojny i błogi, 
wieczorny relaks w hotelu z gorącymi źródłami.
DZIEŃ 11 
W drodze powrotnej przez półwysep Kii przystanek 
przy kolejnych cudach natury: Trzystopniowym Klifie 
Sandanpeki, Cyplu Tysiąca Mat Senjojiki i Wyspie Pełni 
Księżyca Engetsuto. Na plaży Shirahama oszołomieni 
pięknem widoków zażywać będziemy ostatnich kąpieli i 
relaksować się nad Pacyfikiem. Nocleg w Osace.
DZIEŃ 12 
Od rana zwiedzanie Osaki - tętniącej życiem metropolii, 
miasta neonów, rozrywki i feudalnej historii, gdzie 
kupiecka tradycja łączy się ze spektakularną 
nowoczesnością. Wizyta w okazałym zamku, będącym 
pamiątką po feudalnej przeszłości Osaki. Długim, pełnym 
wrażeń spacerem po Osace pożegnamy Japonię. Ostatnie 
zakupy przed powrotem do kraju.

DZIEŃ 13 
Rano odlot do Polski i przylot wieczorem do Warszawy.

JAPONIA

 TERMINY:

I rata:    

II rata:   

 

III rata: 

CENA:   6 970 PLN + 2 790 USD

800 PLN płatne przy zapisie

6 970 PLN + 1 790 USD x kurs 
sprzedaży PeKaO SA płatne na 35 
dni przed imprezą (minus I rata)

1 000 USD uczestnik zabiera ze 
sobą

- przelot na trasie Warszawa - Tokio; Osaka - Warszawa
- zakwaterowanie w hotelach o standardzie 3*, pokoje 
2-osobowe z łazienkami,
noclegi w tradycyjnych ryokanach, 1 nocleg w świątyni (tzw. 
shukubo) - w specjalnie przystosowanych pokojach

- wyżywienie: śniadania 
- transport: metro, van
- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu 170 USD 
- dopłata do pokoju 
1-osobowych 
w hotelach 870 USD

- obiady i kolacje 

30.05 – 11.06.2020
10.08 – 22.08.2020*

11.09 – 23.09.2020
02.10 –14.10.2020

*wysoki sezon - dopłata 
790 PLN

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:

okio - Nikko - Ozega-hara 
- Hakone - Izu-hanto - 
Kioto - Kii-hanto – OsakaT

PRZYRODA, TRADYCJA Z ODROBINĄ NOWOCZESNOŚCI

POZA UTARTYM 
SZLAKIEM 

Wycieczka objazdowa o średniej 
skali trudności z relaksującymi 
kąpielami w gorących źródłach.
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DZIEŃ 1 
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Przelot do Seulu.
DZIEŃ 2 
Przylot do Seulu; transfer do hotelu. Po krótkim 
odpoczynku zwiedzanie królewskiego Pałacu 
Gyeongbokgung. Po południu spacer uliczką Insadong 
i zakupy w tradycyjnych warsztatach rękodzielniczych. 
Następnie zwiedzanie świątyni Jogyesa, będącej 
centrum duchowym największej koreańskiej sekty 
buddyjskiej Jogye. Późnym popołudniem przejście na 
orientalny bazar Namdaemun. Nocleg w Seulu. 
DZIEŃ 3 
Rano wjazd na wieżę widokową na górze Namsan i 
podziwianie panoramy miasta. Przejazd przez wyspę 
Yeouido zwaną Manhattanem Seulu i kontynuowanie 
podróży do Gyeongju, niezwykłego miasta pełniącego 
przez niemal tysiąc lat funkcję stolicy dynastii Silla, 
szczycącego się wieloma świetnie zachowanymi 
zabytkami. Nocleg w Gyeongju.
DZIEŃ 4 
Przejazd do Busan. Zwiedzanie położonej na skalistym 
wybrzeżu świątyni smoka – Haedong Yonggungsa. Po 
południu superszybka podróż wodolotem do Fukuoki w 
Japonii. Dojazd do Nagasaki. Transfer do hotelu. Nocleg 
w Nagasaki.  
DZIEŃ 5
Poznawanie burzliwej historii miasta stanowiącego 
cel drugiego ataku atomowego. W dzielnicy Urakami 
zwiedzanie Muzeum Bomby Atomowej i Parku Pokoju. W 
centrum wizyta w Muzeum Dejimy, przedstawiającego 
dzieje kontaktów miasta z Zachodem w okresie 
całkowitej izolacji kraju. Po południu wizyta w założonym 
przez Kolbego ośrodku maryjnym. Nocleg w Nagasaki. 
DZIEŃ 6 
Przejazd przez malowniczy półwysep Shimabara 
do miasta o tej samej nazwie. Zwiedzanie zamku 
mieszczącego m.in. ekspozycję na temat krwawo 
stłumionego powstania chrześcijańskiego, odwiedziny 
w domach samurajskich i podziwianie najdłuższego 
w Japonii leżącego posągu Buddy. Przeprawa promem 
do Kumamoto i przejazd do jednego z uzdrowiskowych 
miasteczek w okolicy Parku Narodowego Aso. Nocleg 
w ryokanie, tradycyjnym, pełnym uroku hotelu z 

termalnymi źródłami. 
DZIEŃ 7 
Spacer po największym na świecie masywie 
wulkanicznym Aso-san. Rozległa kaldera powita nas 
zapewne iście diabelskimi, siarkowymi wyziewami… 
Onieśmieleni potęgą natury delektować się będziemy 
księżycowym krajobrazem. Po południu przejazd do 
kompleksu świątynnego Dazaifu Tenmangu. Następnie 
transfer na dworzec w Fukuoka – przejazd shinkansenem 
do Kioto. Nocleg w Kioto.
DZIEŃ 8 
Zwiedzanie Kioto, historycznej stolicy Japonii, obecnie 
miasta pełnego zabytków unikalnych w skali światowej. 
Wizyta w świątyniach: Kiyomizu-Dera, Kinkaku-ji. Po 
drodze  okazja do podziwiania wyrobów rękodzielniczych 
i rozsmakowywanie się w tradycyjnych deserach ze 
słodkiej fasoli i zielonej herbaty. Po południu zwiedzanie 
Heian-jingu, chramu będącego repliką średniowiecznych 
zabudowań pałacu cesarskiego, wizyta w dzielnicy gejsz 
Gion. Nocleg w Kioto. 
DZIEŃ 9 
Wizyta w świątyni o tysiącu bram torii – Fukushimi 
Inari, następnie przejazd do Nara – zwiedzanie Todaiji 
i Kasuga Taisha. Magia Nary pozwoli jeszcze pełniej 
poznać historię Kraju Kwitnącej Wiśni, oraz - być może - 
odnaleźć klucz do duszy Japończyków…  Nocleg.  
DZIEŃ 10 
Po śniadaniu przejazd shinkansenem do Tokio. Przyjazd. 
Zwiedzanie Tokio, 13-milionowej, pełnej swoistego 
kolorytu „miejskiej dżungli″. Wizyta w najpiękniejszej 
świątyni miasta, chramie Meiji-jingu. Po południu spacer 
po dzielnicy Kabuki-cho. Nocleg.
DZIEŃ 11
Wyprawa na Fuji, świętą górę shintoizmu, najwyższy 
japoński szczyt i symbol kraju. W sezonie wjazd na tzw. 5 
stację położoną na wysokości ok. 2300 m n.p.m. i spacer 
szlakiem wspinaczkowym. Po drodze przystanek przy 
źródełkach krystalicznej czystej wody Oshi-no hakkai. 
Powrót do Tokio na nocleg.       
DZIEŃ 12
Wycieczka do Nikko, słynnego mauzoleum rodu 
Tokugawa, namiestników wojskowych rządzących 
Japonią przez niemal 300 lat. Podziwianie złoconych, 

misternie zdobionych świątyń buddyjskich i shintoickich, 
będących najlepszym przykładem okazałego, 
zapierającego dech w piersiach „japońskiego baroku″. 
Po zwiedzaniu powrót do Tokio. Nocleg.
DZIEŃ 13
Rano wylot do Warszawy. Lądowanie w Warszawie.

Wycieczka objazdowa 
o średnim stopniu 
trudności. 

KOREA 
POłUDNIOWA 

 

I rata:
II rata: 

III rata: 

26.03 – 07.04.2020*
06.04 – 18.04.2020*
27.04 – 09.05.2020*
31.05 – 12.06.2020
10.07 – 22.07.2020*

09.08 – 21.08.2020*
09.09 – 21.09.2020
14.10 – 26.10.2020
02.11 – 14.11.2020

- bilety na trasie Warszawa - Seul; Tokio – 
Warszawa 

- zakwaterowanie w hotelach o standardzie 3*,  
pokoje 2-osobowe z łazienkami, 

- wyżywienie: śniadania 
- transport: bus, prom, statek, shinakansen, 
metro,

- opiekę polskojęzycznego polskiego pilota 
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR)

- bilety wstępu 190 USD     
- dopłata do pokoju 1-osobowego 560 USD
- obiady i kolacje

TERMINY:

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

800 PLN płatne przy zapisie 
7 370 PLN + 990 USD x kurs sprzed. 
PeKaO SA na 35 dni przed
imprezą (minus I rata)
1500 USD uczestnik zabiera ze sobą.       

* wysoki sezon - dopłata 890 PLN 

CENA:       7 370 PLN + 2 490 USD

-JAPONIA

SEUL-GYEONGJU-NAGASAKI-ASO-SAN-
KIOTO-NARA-FUJI-TOKIO
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Pekinu przez jeden z europejskich 
portów lotniczych.
DZIEŃ 2
Przylot do Pekinu w godzinach rannych. Przerwa tranzytowa. Wylot do Pyongyangu 
(Phenian). Szokowe zetknięcie z orwellowską rzeczywistością. Transfer do miasta, 
obiad. Zwiedzanie stolicy KRLD: Łuk Triumfalny (9 m wyższy od tego w Paryżu), 
następnie Wzgórze Mansudae (40-metrowy pomnik Kim Il Sunga/Kim Ir Sena). 
Zakwaterowanie w hotelu Yanggakdo. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3 
Wyjazd autokarem do Nampho (52 km). Zwiedzanie Tamy Morza Zachodniego, 
przejazd w Góry Kuwol (60 km). Obiad-piknik w górach. Przejazd do Kesongu (stolica 
Koryo - pierwszego państwa koreańskiego): Ściana Betonowa, Grobowiec króla 
Kongmina (odtworzony w 1989 r., grobowiec 31. w kolejności króla państwa Koryo). 
Zakwaterowanie i kolacja w stylowym hotelu w Kesong.
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Zwiedzanie Kesongu, w tym strefy zdemilitaryzowanej w Panmunjom, 

Muzeum Historii Państwa Koryo. Powrót do Pyongyangu, obiad. Po obiedzie zwiedzanie: 
Pałacu Młodzieży i Studentów (pokazowej szkoły średniej, której uczniowie stanowią 
swoistą wizytówkę edukacyjną KRLD) i Galerii Sztuki Koreańskiej. Kolacja i nocleg  
w  Pyongyangu.
DZIEŃ 5 
Wyjazd do Wonsan (200 km, największe miasto portowe na wschodnim wybrzeżu), po 
drodze postój przy wodospadzie Ulim. Po przyjeździe do Wonsan obiad a następnie 
zwiedzanie rolniczej spółdzielni produkcyjnej Chonsam (pokazowego kołchozu, 
jednego z niewielu dostępnych dla cudzoziemców) oraz Międzynarodowego Obozu 
Pionierskiego w Songdowon. Dalszy przejazd do Kumgangsan (Gór Diamentowych). 
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 6 
Po śniadaniu trekking do wodospadu Kuryong. Obiad, a następnie spacer nad jeziorem 
Samil. Nocleg w Kumgangsan.
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu przejazd nad jezioro i plażę Sijung. Obiad, a następnie droga powrotna do 
Pyongyangu. Przyjazd do Pyongyangu na kolację i nocleg.
DZIEŃ 8
Po śniadaniu zwiedzanie Pyongyangu, w tym: Pałac Kumsusan (Mauzoleum Kim Ir 
Sena), Grób Rewolucjonistów Antyjapońskich, Świątynia Kwangbop. Obiad, a po 
obiedzie zwiedzanie Mangyongdae (miejsca narodzin Wielkiego Wodza Kim Il Sunga), 
metro (przejażdżka oraz zwiedzanie pokazowej stacji), Statua Idei Juche (150 m 
wysokości, swoisty prezent od narodu na 70. urodziny Wielkiego Wodza Kim Il Sunga/
Kim Ir Sena), pomnik poświęcony Partii Robotniczej, wizyta w koreańskiej kręgielni. 
Kolacja i nocleg w Pyongyangu.
DZIEŃ 9 
Śniadanie. Następnie wizyta w Muzeum Sztuki Ludowej (wyjątkowa okazja 
zobaczenia, w jaki sposób ideologia potrafi modyfikować nawet starą kulturę 
ludową), Studio Filmów Koreańskich, Galeria Sztuki Mansudae. Obiad, a po obiedzie 
zwiedzanie Muzeum Wojny Koreańskiej, amerykańskiego statku szpiegowskiego

orea Północna to jeden z najbardziej niedostępnych 
i tajemniczych krajów świata. Zadziwia wszystkich, 
a wielu także trwoży, nie tyko całkowitą 
odmiennością kulturową i archaicznym ustrojem 

społecznogospodarczym, ale także monumentalnymi budowlami w 
stylu socrealizmu. To jedyne już w tej chwili miejsce na Ziemi, gdzie 
komunistyczny ustrój zachował się w swojej najbardziej ortodoksyjnej 
formule. Przekroczenie granicy przy wjeździe jest jakby przekroczeniem 
granicy dwóch światów.

K

+OPCJA KOREA POŁUDNIOWA
-SZLAKIEM ORTODOKSYJNEGO
KOMUNIZMUKOREA

PÓŁNOCNA
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Pueblo oraz spacer w Parku Moran (jednym z 
najpopularniejszych miejsc spotkań mieszkańców 
stolicy: zabawy, śpiewy, tańce); obiad-piknik. Wizyta w 
Centrum Handlowym Raekwon. Pożegnalna kolacja. 
Transfer na lotnisko i wylot do Pekinu. Przylot do Pekinu. 
Przerwa tranzytowa.
DZIEŃ 10
Wylot do Warszawy przez jeden z europejskich portów 
lotniczych. Przylot na Okęcie w godzinach południowych.

DZIEŃ 10
Po śniadaniu transfer na lotnisko w Pyongyangu, 
wylot do Seulu. Po przylocie transfer do hotelu. Po 
zakwaterowaniu zwiedzanie centrum Seulu, spacer na 
Plac Gwanghamun, do Pałacu Gyeongbokgung, świątyni 
Jongmyo. Wieczorem wjazd na wzgórze Namsan 
i  podziwianie panoramy miasta (dla chętnych wjazd 
kolejką na wieżę widokową - ok. 10 USD). Możliwość 
posmakowania miejscowej kuchni. Nocleg w Seulu.
DZIEŃ 11 
Od rana zwiedzanie katedry katolickiej, skansenu 
Namsangol Hanok Village, wizyta na bazarze 
Namdaemun. Około południa wizyta w świątyni Jogyesa, 
spacer uliczką Insandong. Przejazd przez wyspę Yeouido 
zwaną Manhattanem Seulu i kontynuowanie podróży do 
Gyeongju, niezwykłego miasta pełniącego przez niemal 
tysiąc lat funkcję stolicy dynastii Silla, szczycącego 
się wieloma świetnie zachowanymi zabytkami. Nocleg  
w Gyeongju.
DZIEŃ 12 
Od rana zwiedzanie Gyeongju, między innymi: groty 
Seokguram, świątyni Bulguksa, starożytnych grobowców 
królewskich. Po południu wizyta w obserwatorium 
astronomicznym z VII w. i stanowiącej doskonały przykład 
tradycyjnej architektury sakralnej. Na zakończenie 
zwiedzania wizyta w Muzeum Narodowym. Po południu 
przejazd do Taegu, zakwaterowanie w hotelu w pobliżu 
lotniska. Nocleg.
DZIEŃ 13 
Rano transfer na lotnisko o przelot na wyspę Jeju. 
Po przylocie wizyta w wiosce Seongeup. Następnie 
przejazd na wzgórze Seongsan Ilchulbon, powstałe na 
skutek licznych erupcji wulkanicznych. Na zakończenie 
zwiedzania wizyta w jaskini Manjang. Nocleg na wyspie 
Jeju.
DZIEŃ 14 
Po śniadaniu przejazd do Parku Hallim położonego 
na zachodnim wybrzeżu wyspy, następnie wizyta  
w muzeum herbaty. Przejazd i zwiedzanie południowego 
wybrzeża: wodospady Cheonjiyeon, wybrzeże klifowe 
Jusanjeoli - szereg czarnych klifów przypominających 
skalne kolumny powstałe w wyniku nagłego ochłodzenia 
i zastygnięcia lawy, buddyjska świątynia Yakcheonsa. 
Powrót do hotelu. Nocleg na wyspie Jeju.
DZIEŃ 15 
Transfer na lotnisko i przelot do Seulu. Po przylocie 
transfer do hotelu. Czas na spacery po Seulu, wydawanie 
ostatnich wonów, wizyta w dzielnicy Bukchon. Transfer 
na lotnisko i wylot do Warszawy przez europejski port 
tranzytowy. 
DZIEŃ 16 
Przylot do Warszawy w godzinach wieczornych. 
Zakończenie imprezy.

UWAGA:
Gospodarze zastrzegają sobie 
możliwość zmiany kolejności 
poszczególnych punktów programu.

 TERMINY:

I rata:    

II rata: 

III rata:   

6 680 PLN + 1 570 EUR 
800 PLN płatne przy zapisie

6 680 PLN + 670 EUR x kurs sprzedaży 
Pekao SA na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)
900 EUR uczestnik zabiera ze sobą

CENA: 

27.03 – 05.04/11.04.2020
07.04 – 16.04/22.04.2020** 
25.04 – 04.05/10.05.2020
24.06 – 03.07/09.07.2020*

21.07 – 30.07/05.08.2020*
01.09 – 10.09/16.09.2020**
01.10 – 10.10/16.10.2020**
15.10 – 24.10/30.10.2020

* podwyższony sezon dopłata: 60 EUR
** wysoki sezon dopłata: 760 PLN + 120 EUR

Wyprawa studyjna dla tych, co lubią schodzić z 
utartych szlaków i podglądać regiony, do których 
nie dotarła jeszcze moda na zwiedzanie.

OPCJA „KOREA POŁUDNIOWA″: 
DOPŁATA 2 490 PLN + 1 270 USD

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

- przelot na trasie Warszawa - Pekin - 
Pyongyang - Pekin - Warszawa
- zakwaterowanie w hotelach 4****/3***, pokoje 
2-osobowe z łazienkami
- transport mikrobusem
- opiekę miejscowych przewodników
- transfery z i na lotnisko
- opłatę za wizę północnokoreańską 
- opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
- wyżywienie: Korea Północna - trzy posiłki 
dziennie; Korea Południowa – HB (śniadania i 
obiady lub kolacje)
- ubezpieczenie TU Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu: 95 EUR 
(w Korei Południowej 55 USD)
- zwyczajowe napiwki: 50 EUR w Korei 
Północnej i 50 USD w Korei Południowej
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 350 EUR 
(opcja Korea Południowa + 590 USD)

+OPCJA KOREA POŁUDNIOWA
-SZLAKIEM ORTODOKSYJNEGO
KOMUNIZMU

OPCJA: KOREA POŁUDNIOWA
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Okecie w Warszawie. Wylot do Kuala 
Lumpur przez jeden z portów tranzytowych.
DZIEŃ 2
Przylot do Kuala Lumpur w południe. Po drodze do 
centrum malezyjskiej stolicy zobaczymy Sepang - tor 
wyścigów Formuły 1, na którym w 2009 Robert Kubica 
zajął drugie miejsce. Nocleg w Kuala Lumpur.
DZIEŃ 3
Całodzienne zwiedzanie malezyjskiej stolicy. Zaczniemy 
od jej symbolu - niewątpliwie najpiękniejszych wież 
świata, jakimi są Petronas Tower. Zobaczymy siedzibę 
premiera, wielki meczet i budynek sądu. Potem wspólnie 
policzymy 272 stopnie, prowadzące do siedziby Lorda 
Murugana - jaskini Batu. To tu mieszka patron Thamilów 
- hinduistyczny Bóg Murugan. Jaskinia słynie na całym 
świecie z odbywającego się tu corocznie święta Thaipusan. 
Wtedy to w rytm bębnów setki pielgrzymów przebija ciało 
szpikulcami i hakami by zanieść dary. Wejścia strzeże 
liczący 42m (czyli około 19 pięter) największy posąg 
Murugana na świecie. Potem wizyta w Chinatown.  Nocleg 
w Kuala Lumpur.
DZIEŃ 4 
Po wczesnym śniadaniu wylot do Medan na wyspie 
Sumatra – drugiej największej wyspie Indonezji, kraju 
liczącego ponad 18000 wysp, z których 8800 posiada 
własne nazwy, a tylko/aż 900 jest zamieszkałych. Znajdują 
się tu jeszcze duże obszary dziewiczej dżungli. Naszym 
celem będzie Park Narodowy Gunung Leuser, gdzie 
dojedziemy późnym popołudniem. Wieczorem krótki 
spacer po miejscowości. Nocleg w Bukit Lawang.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu  3 godzinny trekking po dżungli Parku 
Narodowego Leuser.  Duże szanse (ale nie gwarancja, 
bo to nie zoo) na zobaczenie tutejszego króla dżungli – 
żyjącego w warunkach naturalnych  orangutana. Często 
spotyka się inne małpy – np. przypominające punków 
langury posiwiałe. Istnieje także szansa na zobaczenie 
makaków, gibonów oraz innych gatunków fauny 
charakterystycznych dla tropikalnych lasów deszczowych. 
Potem przejazd na południe do miasteczka Brastagi. 
Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
DZIEŃ 6
Przejazd w kierunku wyspy Samosir leżącej na 
jeziorze Toba, będącej zalanym kraterem olbrzymiego 
superwulkanu. Po drodze wizyta w tradycyjnej wiosce 

Batak Karo w Dokan. Zobaczymy także wodospad 
Sipiso Piso. Przystanek w Simarjarunjung, by podziwiać 
zjawiskowy widok na największe kalderowe jezioro na 
świecie. Po przybyciu do Parapat, przeprawa łodzią na 
wyspę Samosir. Odwiedzimy tradycyjne wioski Bataków 
dumnych z kamiennych krzeseł ich króla. Nocleg na 
wyspie Samosir.
DZIEŃ 7
Po śniadaniu powrót łodzią do Parapat, a następnie 
kontynuacja przejazdu do Sipirok. Po drodze przystanki 
w malowniczych miejscach tego zakątka wyspy. Przejazd 
na plantacje goździków i ananasów. Zatrzymamy się też  
w wiosce rybackiej. Zobaczymy też kolorowe gorące  
źródła Sipoholon, zwane ukrytym cudem Sumatry. Nocleg 
w Sipirok.
DZIEŃ 8
Po śniadaniu dalsza podróż, obfitująca we wspaniałe 
krajobrazy. Najpierw się zatrzymamy w wiosce Sipeheng, 
gdzie znajdują się plantacje pieprzu, wanilii i kardamonu, 
a także kokosy. Podążając dalej, czeka nas zmiana 
krajobrazu na typowy dla lasu tropikalnego. Po południu 
największa atrakcja tego dnia - przekroczenie równika.  
W Azji jest niewiele miejsc, gdzie można to zrobić. 
My zgodnie z zwyczajami miejscowych zrobimy to... 
tyłem. Przynosi to szczęście! Potem zatrzymamy się  
w wiosce gdzie kobiety założyły spółdzielnię zajmującą 
się przetwórstwem kopi  luwak – najdroższej kawy 
na świecie. Dowiemy się dlaczego jest ona tak droga. 
Wieczorem dojazd do Bukittingi - uroczego miasteczka 
otoczonego wulkanami, jeziorami i wioskami mieszkańców 
Minangkabau. Zakwaterowanie i nocleg w Bukittingi.  
DZIEŃ 9
Po śniadaniu zwiedzanie Bukittingi w czasie krótkiej 
przejażdżki powozami ciągniętym przez dzielne 
sumatrzańskie koniki. Wizyta w muzeum niepodległości. 
Potem autobusem pojedziemy do niezwykłego w Indonezji 
królestwa kobiet. Odwiedzimy tam piękną drewnianą 
rekonstrukcję pałacu Minangkabu. Po drodze przystanek 
w Tabek Patah, skąd rozpościerają się fantastyczne widoki 
na tarasy ryżowe. Przejazd i transfer łodzią na otoczoną 
koralami wyspę Cubadak. Zakwaterowanie i nocleg.
DZIEŃ 10-11
Zasłużony 2-dniowy odpoczynek na wyspie Cubadak. 
W tym czasie możliwość skorzystania z aktywności 
takich jak pływanie z maską i rurką, kajaki, wycieczki na 
sąsiednie wyspy, tropienie zwierząt w lesie. 

DZIEŃ 12
Po wczesnym śniadaniu powrót na stały ląd, na lotnisko 
w Padang. Żegnamy uroczą Sumatrę i wracamy do 
Malezji na lotnisko Kuala Lumpur. Stamtąd przejazd do 
historycznego  portu Malakka. Miasto słynie z kolorowych 
riksz i artystycznych graffiti. Nocleg w Malacce.
DZIEŃ 13
Po śniadaniu spacer po kolonialnej portugalskiej starówce. 
W Chinatown trafimy na Jonker street słynącą z pięknej 
architektury, niesamowitych świątyń i fajnych knajpek.. 
Po południu przejazd do Singapuru. Zakwaterowanie  
w hotelu. Wieczorny spacer. Nocleg w Singapurze.
DZIEŃ 14
Po śniadaniu całodniowe zwiedzanie państwa-miasta. Po 
krótkiej jeździe najczystszym metrem świata znajdziemy 
się świecie Little India. Potem przejazd do centrum  
i spacer od dzielnicy kolonialnej do części biznesowej. 
A po południu Marina Bay z najsłynniejszym hotelem 
świata w kształcie okrętu, zbudowanym za ponad 5 mld $. 
Wjedziemy 200m na samą górę by z tarasu widokowego  
zachwycić się pięknem Singapuru.
DZIEŃ 15
Po śniadaniu ruszamy na wyspę Sentosa. Ta wyspa jest 
wizytówką Singapuru. Kolejką zwaną monorail pojedziemy  
na piaszczystą plażę. Dla chętnych fakultatywnie 
możliwość zwiedzenia pięknego oceanarium z szklanymi 
korytarzami. Po południu powrót do hotelu. Przygotowanie 
do wylotu. Transfer na lotnisko. 
DZIEŃ 16     
Wylot do Warszawy przez lotnisko tranzytowe.

- bilety lotnicze na trasie Warszawa - Kuala Lumpur, 
Kuala Lumpur – Medan, Padang – Kuala Lumpur,  
Singapur – Warszawa 
- zakwaterowanie: Sumatra hotele 2/3*, Kuala 
Lumpur hotel 3*, Singapur hotel 3*; pokoje 2-osobowe 
z łazienkami,
- wyżywienie: śniadania po każdym noclegu, 6 kolacji 
w części objazdowej (dni 4-8), 3 posiłki dziennie na 
wyspie Cubadak (dni 10,11)
- transport na całej trasie: mikrobus, łódź
- opłaty za przewodników lokalnych
- opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika
- ubezpieczenie TU Europa
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu: 90 USD
- zwyczajowe napiwki: ok. 50 USD
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 480 USD

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

04.01 – 19.01.2020*         
09.02 – 24.02.2020*                  
25.10 – 09.11.2020           
21.11 – 06.12.2020           

TERMINY:

I rata: 

II rata:    

CENA:  
7 540 PLN + 1 850 USD

800 PLN płatne przy 
zapisie

7 540 PLN + 1 850 
USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA płatne na 35 
dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)

*wysoki sezon - 
dopłata 
780 PLN + 180 USD 

Wycieczka objazdowo-
pobytowa o średnim 
stopniu trudności

MALEZJA-
SUMATRA-SINGAPUR

GDZIE  PIEPRZ, WANILIA I KAWA LUWAK
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MONGOLIA
DZIEŃ 1              Zbiórka na lotnisku im. Chopina i wylot 
z Warszawy do Ułan Bator z przesiadką w Moskwie. 
DZIEŃ 2          Przylot rano do Ułan Bator, spotkanie z 
przewodnikiem i przejazd do hotelu. Po śniadaniu 
zwiedzanie stolicy Ułan Bator. W programie: Plac 
Suhebatora z pomnikiem Chingis Khana i budynkiem 
parlamentu, wizyta w głównym klasztorze buddyjskim 
Gandan i jego monumentalną statuą Buddy. Obiad. Dalej 
zwiedzanie Muzeum Historycznego w którym mieści się 
wiele pamiątek z imperium Mongolskiego. Odwiedzimy 
też centrum handlowe Hunnumall z tamtejszym muzeum, 
w którym zobaczymy bardzo rzadkie i niesamowite 
szczątki dinozaurów, a dla chętnych możliwość kupienia 
wyrobów z kaszmiru, czy pamiątek. Kolacja w mongolskim 
Barbeque, nocleg w hotelu.
DZIEŃ 3   Po śniadaniu przejazd do Parku 
Przyrodniczego Tereldż, po drodze zatrzymujemy się, 
aby zobaczyć ogromny, 30 metrowy, żelazny monument 
Chingis Khana na Koniu, a z umieszczonego na jego 
głowie tarasu widokowego będziemy podziwiać 
tamtejszy krajobraz. Docieramy do Parku Tereldż 
znanego z pięknych formacji skalnych i Żółwiej Góry. 
Zakwaterowanie w obozie, śniadanie. Dalsze zwiedzanie 
parku, zobaczymy mieszczący się w górach klasztor 
buddyjski Aryabal. Następnie udajemy się do naszego 
obozowiska, obiad. Dla chętnych przejażdżka na koniach. 
Czas wolny, kolacja, nocleg w jurtach.
DZIEŃ 4           Rano, po śniadaniu w bazie wyruszamy 
na naszą wyprawę w stronę pustyni Gobi, drugiej co 
do wieku pustyni na świecie. Czeka nas wycieczka 
do Baga Gazriin Chuluu, to malownicze miejsce jest 
jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów pustyni 
Gobi, znajdują się tam również ruiny małego klasztoru 
buddyjskiego, a cały teren obfituje w różnorodne 
gatunki dzikich zwierząt i ptaków. Zatrzymujemy się w 
bazie turystycznej. Obiad. Oprócz niezwykłych formacji 
skalnych zobaczymy tam także pozostałości pierwszego 
otwartego teatru Mongolskiego, oraz źródełko, które 
pomaga leczyć schorzenia oczu. Pozostaje nam wiele 
czasu na zwiedzanie i spacery. Kolacja. Nocleg w jurtach.
DZIEŃ 5           Śniadanie. Ponownie ruszamy w dalszą drogę 
zwiedzania pustyni Gobi, przestrzeni wzbudzających 
podziw jak i grozę. Wczesnym popołudniem docieramy 
do Tsagan Suvarga, to niesamowite formacje klifów  
w białych i różowych kolorach sięgających nawet do 30 
m wysokości, mamy wspaniałą okazję do robienia zdjęć 
w tych przedziwnych miejscach. Skałom tym wiatr i woda 
nadały przedziwne kształty. Dojeżdżamy do miejsca 

odkrycia datowanych na okres brązu petroglifów 
przedstawiających ludzi polujących na dzikie 
zwierzęta. Jest to jedno z najcenniejszych miejsc 
archeologicznych tego typu na świecie. Odpoczynek  
i nocleg w jurtach w obozowisku.
DZIEŃ 6           Rano, po śniadaniu  ruszamy dalej, 
jedziemy do Parku Narodowego Gurvan Saikhan, 
czyli trzy piękna Gobi. Przy wjeździe do Parku 
Narodowego zwiedzamy znajdujące się tam muzeum 
odkrytych przez archeologów jaj, kości i szkieletów 
dinozaurów. Następnie zostawiamy samochody i 
idziemy dalej pieszo, nad tak zwany  Wąwóz Sępów. Dno 
wąwozu pokryte jest przez cały rok śniegiem i skute 
lodem. Wracamy do bazy turystycznej, wspólna kolacja 
i nocleg.
DZIEŃ 7      Udajemy się w stronę tak zwanych 
(śpiewających wydm) czyli Khongoriin Els. Miejsce 
to należy do jednych najbardziej spektakularnych 
wydm w Mongolii i na świecie, dochodzących do 200 
m wys, 12 km szer, i około 100 km dł. W powietrzu 
usłyszymy charakterystyczny świst wydawany przez 
wiatr i przesuwający się piasek. Będziemy mieli okazje 
obserwować niesamowite widoki na pustynię, szczególnie 
wspaniałe przy zachodzie słońca. W porze dnia 
odwiedzimy rodzinę hodującą wielbłądy i mieszkającą w 
tych surowych warunkach, dla chętnych przejażdżka na 
wielbłądach, możliwe będzie także spróbowanie mleka 
wielbłąda. Odpoczynek i nocleg w jurtach.
DZIEŃ 8           Rano śniadanie i dalej ruszamy w naszą 
niesamowitą podróż, ku płonącym klifom Bayanzag. 
Przejazd w miejsce, gdzie amerykańscy paleontolodzy 
odnaleźli kości i jaja dinozaurów, które żyły na ziemi 
160 milionów lat temu. Zostały tam dokonane w 1920 r., 
przez amerykańskiego paleontologa Roya Chapmana, 
najważniejsze i po raz pierwszy odkryte skamieniałości 
dinozaurów.  Obserwujemy szczególnie wspaniały krajobraz 
piaszczystych wzgórz w pomarańczowym i czerwonym 
kolorze. Można powiedzieć, że zobaczymy tam jeden  
z najpiękniejszych zachodów słońca na ziemi. Kolacja  
i nocleg w jurtach.
DZIEŃ 9           Po nowych, a zarazem niesamowitych 
doświadczeniach wyruszamy i wyjeżdżamy powoli  
z obszaru pustyni Gobi, stopniowo znikają nam z oczu  
piaski pustyni, a pokazują nam się rozległe, trawiaste 
obszary, jedziemy przez wąwóz przy górach Delger 
Khangai nad rzeką Ongi. Niedaleko Rzeki znajdują się 
ruiny  dwóch klasztorów buddyjskich o wspólnej nazwie 
Ongin Khid, w czasach przedkomunistycznych były one 

największymi klasztorami w Mongolii, a zamieszkiwało 
je ponad tysiąc mnichów, zniszczone zostały w 1937 r., 
a w tej chwili odnawiane powoli przez kilku mnichów. 
Zwiedzamy klasztory. Odpoczynek, nocleg w obozowisku.
DZIEŃ 10           Rano śniadanie, a następnie przejazd  do 
dawnej stolicy Mongolii Karakorum o dzisiejszej nazwie 
Kharahorin. Po drodze obserwujemy przestrzenie usiane 
stadami kóz, owiec, krów, jaków, koni, wielbłądów, a w 
górze jastrzębi, orłów, sokołów i innych ptaków. Położona 
nad rzeką Orchon dawna stolica imperium została 
założona w 1220 roku przez Chingis Khana, zwiedzanie 
ruin zamku, możliwość robienia zdjęć w narodowych 
strojach Mongolskich, zdjęcia z orłem, wielbłądem, 
zakupy małych suwenirów, pamiątek. Zwiedzamy muzeum 
Karakorum, a następnie klasztor Erdene Zuu otoczony 
108 białymi słupami - pierwszej świątyni buddyjskiej  
z mnichami działającej do dzisiaj. Kolacja. Nocleg w jurtach,  
w obozowisku.
DZIEŃ 11        Śniadanie,  przejazd w kierunku jeziora 
Ugii Nuur. Po drodze zajeżdżamy, aby złożyć wizytę 
w muzeum ludów tureckich żyjących na tych 
ziemiach długo przed Chingis Khanem w 5-6 wiekach 
naszej ery. Zwiedzamy i ruszamy w dalszą drogę, 
po przybyciu zakwaterowanie w obozowisku nad 
brzegiem jeziora. Obiad, następnie przejażdżka konno 
nad brzegiem jeziora. Kolacja i nocleg w jurtach.
DZIEŃ 12     Po śniadaniu powrót do stolicy Ułan 
Bator. Po przybyciu zwiedzanie stolicy, w programie: 
Gandan, Plac Czingis Khana z budynkiem parlamentu, 
muzeum z bardzo rzadkimi szczątkami dinozaurów. 
Zakwaterowanie w hotelu i po krótkim odpoczynku 
wybierzemy się na koncert narodowego zespołu pieśń 
i tańca. Potem udajemy się na pożegnalną kolację do 
restauracji. Zajeżdżamy do centrum handlowego, żeby 
na zakończenie naszej wyprawy mieć możliwość zakupu 
pamiątkowych rzeczy. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 13               Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot 
do Warszawy przez Moskwę.

05.06 – 17.06.2020
03.07 – 15.07.2020*
05.08 – 17.08.2020*
26.08 – 07.09.2020
*wysoki sezon – 
dopłata
870 PLN + 120 EUR

TERMINY:
I rata:   

II rata: 

III rata: 

CENA:   5 980 PLN + 1 180 EUR
800 PLN płatne przy 
zapisie
5 980 PLN x 590 EUR kurs 
sprzedaży Pekao SA na 
35 dni terminem wyjazdu 
(minus I rata)
590 EUR uczestnik zabiera 
ze sobą na wyprawę

CENA ZAWIERA:
- przelot na trasie Warszawa - Ułan Bator - Warszawa 
- noclegi w hotelach 3 i 4* w Ułan-Bator i bazach 
turystycznych (w jurtach)
- wyżywienie: śniadania, obiady/pikniki i kolacje na całej 
trasie
- wszystkie przejazdy i transfery samochodami 
terenowymi z klimatyzacją i z doświadczonymi kierowcami
- opiekę pilota polskojęzycznego pilota-przewodnika 
podczas pobytu w Mongolii
- bilety wstępu
- przejażdżki na wielbłądach, koniach i łodziach
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR)

- zwyczajowe napiwki ok. 50 USD
- dopłata do pokoju jednoosobowego w hotelach: 65 EUR
- wiza: 60 EUR x kurs sprzedaży Pekao SA na 35 dni przed 
terminem wyjazdu

Wycieczka objazdowa o średnim 
stopniu trudności.

CENA NIE ZAWIERA:

WYPRAWA PRZEZ KRAJ CZYNGIS-CHANA
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku im. Chopina w Warszawie. Wylot do 
Ułan Bator przez Moskwę.
DZIEŃ 2 
Przylot do stolicy Mongolii, Ułan Bator – liczącego milion 
mieszkańców miasta stołecznych bulwarów, blokowisk 
i kontrastujących z nimi osiedli jurt. Po śniadaniu w 
hotelu i krótkiej przerwie przejazd do Parku Narodowego 
Tereldż. Po drodze postój pod monumentalną statuą 
Czyngis-Chana na koniu, podziwianie bezkresu stepu z 
umieszczonego na wierzchowcu tarasu widokowego. 
Przyjazd do Parku Narodowego Tereldż znanego z 
pięknych formacji skalnych, m.in. żółwiej góry. Wizyta 
w mieszczącym się w górach buddyjskim klasztorze 
– ośrodku medytacji Aryabal. Obiad, powrót do Ułan 
Bator, zwiedzanie najciekawszych miejsc miasta: 
muzeum rzadkich szczątków dinozaurów, zwiedzanie 
placu Sukhebatora z ogromnym budynkiem parlamentu. 
Przejazd do Gandan, głównego klasztoru stolicy, a 
zarazem uczelni buddyzmu mongolskiego. Wizyta w 
Muzeum Historii Mongolii. Kolacja. Nocleg w Ułan Bator.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu wyjazd z zatłoczonego miasta. 
Przejazd do dawnej stolicy Mongolii – Karakorum. 
Po drodze przystanek na piaszczystych wydmach, 

które szerokimi falami płyną zielonym stepem Elsen 
Tasarkhai. Wspinaczka na piaszczyste wzniesienia 
i sesja fotograficzna z piaskiem w tle, przejażdżka na 
wielbłądach.  Przyjazd do Charchorin, zakwaterowanie 
w turystycznych jurtach. Po krótkiej przerwie zwiedzanie  
muzeum Karakorum, w którym zawarta jest prawie 
cała historia Mongolii i tamtejszej okolicy, zapisanej 
na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie 
XV-wiecznego, najstarszego w Mongolii buddyjskiego 
zespołu klasztornego Erdene Dzuu, który przetrwał 
radzieckie czystki religijne, a dziś lokalnej społeczności 
służy jako świątynia. Odpoczynek, kolacja i nocleg w 
jurtach.
DZIEŃ 4 
Od rana, zwiedzanie miejsc nierozerwalnie związanych 
z historią Wielkiego Stepu. Podróż przy dźwiękach 
ludowej mongolskiej muzyki  przez harmonijne stepowe 
przestrzenie, usiane pojedynczymi jutrami tradycyjnych 
koczowników, stadami kóz, owiec, krów, koni i jaków. 
Przybycie  do ruin jednego z największych mongolskich 
klasztorów – Ongi Khiid z XVIII w., zniszczonego w latach 
30. przez komunistów. Kolacja i nocleg w jurtach.
DZIEŃ 5 
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″. Zakwaterowanie w obozowisku i obiad.  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 pustkowia Gobi, wyjeżdżonymi w żwirze 
„drogami″ przejazd do podnóży gór Ałtaj. Po drodze 
przystanek przy rozległych wydmach Molcog Els, 
przejażdżka na grzbiecie wielbłąda, a także spotkanie 
z rodziną i obyczajami nomadów żyjących w tych 
trudnych warunkach. Po przybyciu i zakwaterowaniu w 
obozowisku, piesza wędrówka do kanionu Joliin Am, czyli 
Wąwozu Sępów. W jego najwęższym miejscu lód zalega 
cały rok! Wypatrywanie wśród kamieni na dnie wąwozu 
ruchliwych szczekuszek gobijskich, dzikich owiec argali 
i koziorożców syberyjskich wśród niebosiężnych skał, a 
na nieboskłonie orłów przednich i sępów brodatych. Pod 
koniec dnia przejazd do obozu jurt, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu ruszamy w dalszą drogę zwiedzania 
pustyni Gobi - przestrzeni wzbudzających podziw jak 
i grozę. W porze obiadowej  docieramy  do Tsagaan 
Suwarka, niesamowitych formacji klifów w białych i 
różowych kolorach, sięgających 60 metrów wysokości 
i 400 metrów długości . Odwiedzimy również miejsce  
odkrycia datowanych na okres brązu petroglifów 
przedstawiających ludzi polujących na dzikie zwierzęta.  
Wieczorny spacer wśród klifów, którym  zachodzące 
słońce nada przepiękne, niespotykane kolory. 
Odpoczynek, kolacja i nocleg w jurtach.
DZIEŃ 8 
Po śniadaniu powrót do Ułan Bator. Przyjazd 
późnym popołudniem. Obiad w lokalnej restauracji, 
zakwaterowanie w hotelu. Po chwili odpoczynku wyjście 

MONGOLIA- 
SYBERIA-BAJKAL

ędrówka śladami Czyngis-
Chana i odkrywanie 
tajemnic „Świętego Morza″ 
Syberii

W
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ułan bator
(mongolia)

bajkał
(rosja)

Wycieczka objazdowa 
o średnim stopniu 
trudności.

na koncert Mongolskiego Tradycyjnego Zespołu 
Muzyki i Tańca. Po koncercie pożegnalna kolacja 
w restauracji, wręczenie upominków. W drodze 
powrotnej do hotelu odwiedziny głównego centrum 
handlowego Univermag, a dla chętnych będzie  
możliwość zakupu pamiątek, czy mongolskiego 
kaszmiru. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 9  
Po śniadaniu wyjazd pociągiem z Ułan Bator do Ułan 
Ude. Całodzienna podróż Koleją Transsyberyjską. 
Nocleg w pociągu.
DZIEŃ 10  
Rano przekroczenie granicy i przyjazd do Ułan Ude. 
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie najważniejszych 
atrakcji Ułan Ude: górujący nad nim pomnik głowy 
Lenina, Plac Rewolucji, cerkiew Hodegetrii oraz 
tamtejszy „Arbat″. Wycieczka do zabajkalskich 
starowierców w Tarbagataju. Unikalna okazja 
podejrzenia ich życia, wysłuchania koncertu 
staroruskich pieśni, zapoznania się ze zbiorami 
miejscowego muzeum oraz na przymiarki 
tradycyjnych strojów. Jest to też raj dla smakoszy 
– gościnni starowiercy zapraszają do konsumpcji 
swoich tradycyjnych dań. Nocleg.
DZIEŃ 11  
Po śniadaniu przejazd urokliwą drogą wzdłuż Bajkału 
z przystankami na punktach widokowych. Wizyta 
w uzdrowisku Goriaczińsk, krótki odpoczynek. 
Przejazd do Ust Barguzina ze zwiedzaniem po drodze 
XVIII-wiecznego Soboru Strieteńskiego. Ta dobrze 
zachowana budowla o śnieżno-białych ścianach 
wyraźnie kontrastuje z wszechogarniającym 
morzem zielonej tajgi. Nocleg w 
kwaterze prywatnej. 
DZIEŃ 12 
Wyjazd do portu i rejs kutrem 
na półwysep Święty Nos, 
w kierunku cieśniny zwanej 
Małym Morzem, z możliwością 
oglądania skalistych 
przylądków wybrzeża wyspy 
Olchon. Przypłynięcie do Chużyr 
w godzinach wieczornych. 
Zakwaterowanie w kwaterach 
prywatnych. Kolacja. Nocleg. 
DZIEŃ 13 
Po śniadaniu podziwianie i fotografowanie 
na różne sposoby Skały Szamanki - ikony Bajkału, 
uważanej przez wyznawców szamanizmu za jedno z 
9 najświętszych miejsc Azji i jeden z największych 
czakramów energetycznych Ziemi. Następnie 
wyprawa UAZ-ami na nadbajkalskie safari. Jazda 
drogami, ale bardziej bezdrożami przez niezwykłe 
malownicze stepy znajdujące się w północnej części 
Olchonu. Postój w osadzie Piesczanaja, w której 
znajdują się ruchome wydmy oraz miejsca, na którym 
stał kiedyś stalinowski łagier. Kolejny przystanek przy 
skalistych przylądkach Choboj i Trzej Bracia. Po czym 
zjazd do pięknej doliny Uzury dochodzącej do brzegu 
Bajkału. Powrót do Chużyr. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 14 
Po śniadaniu przejazd do Listwianki. Po drodze wizyta 

w skansenie Talcy, w którym można zdobyć wiedzę 
o mieszkańcach Syberii, ich domostwach, ubiorach 
itp. Po południu spacer wzdłuż brzegu jeziora przy 
relaksującym szumie fal najgłębszego akwenu 
słodkowodnego świata, o niezwykle krystalicznej 
wodzie. Powrót do miejsca zakwaterowania. Dla 

chętnych możliwość skorzystania z „bani″, czyli 
autentycznej syberyjskiej łaźni parowej.

DZIEŃ 15 
Po śniadaniu wycieczka piesza 

do Muzeum Bajkalskiego, w 
którym zobaczyć można 
praktycznie całe bogactwo 
fauny i flory Bajkału. Po 
śniadaniu okrętujemy się na 
wynajętych motorówkach 
i płyniemy w rejs po trasie 

Kolei Krugobajkalskiej. 
Ponad 80-kilometrowa linia 

kolejowa poprowadzona 
malowniczo wzdłuż klifowych 

wybrzeży Bajkału. Na trasie 
zbudowano 40 tuneli i kilkanaście 

wiaduktów. To niezwykle ciekawe osiągnięcie 
myśli inżynieryjnej tamtych czasów. Po drodze 
postoje i popasy w najciekawszych miejscach trasy. 
Po południu przejazd do Irkucka. Zakwaterowanie 
w hotelu. Późnym popołudniem podziwianie 
Irkucka, domostw kupieckich z przełomu XIX-XX w., 
zabytkowych drewnianych domów, soboru Objawienia 
Pańskiego i neogotyckiego - tak zwanego „polskiego 
kościoła″ - oraz cerkwi Zbawiciela z początku XVIII 
wieku. Kolacja. Fakultatywnie możliwość podejrzenia 
życia nocnego Irkucka, udziału w potańcówce lub 
dyskotece.
DZIEŃ 16
Transfer na lotnisko. Wylot z Irkucka i przelot przez 
Moskwę do Warszawy. Zakończenie imprezy na 
lotnisku w Okęcie Warszawie.

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

- przeloty na trasach Warszawa – Moskwa – Ułan Bator, 
Irkuck – Moskwa – Warszawa
- przejazd pociągiem na trasie Ułan Bator – Ulan Ude 
wagony kupiejne, przedziały 4-os.
- rejs wzdłuż Kolei Krugobajkalskiej
- zakwaterowanie: hotele *** w Irkucku, Ułan Ude i 
Ułan Bator, hotel turystyczny w Listwiance, kwatery 
prywatne na Olchonie (pokoje 2-os. w domkach; toalety, 
prysznice na zewnątrz), kwatery prywatne w Ust’-
Barguzinie (pokoje 2-os.; toalety na zewnątrz, mycie w 
bani), ośrodki turystycznych jurt na trasie w Mongolii 
– jurty 2-os., 1 nocleg w pociągu (przedziały sypialne 
4-os.); korzystanie bani (tam, gdzie jest dostępna) bez 
dodatkowych opłat;
- wyżywienie: śniadania i kolacje na całej trasie, 
dodatkowo obiady lub pikniki w dniach 3-6, 12, 14
- wszystkie transfery
- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika na całej 
trasie i usługi lokalnych przewodników 
- występ folklorystyczny w Ułan Bator i w Tarbagataju 
- przejazdy mikrobusami, autami terenowymi, 
pociągiem, kutrem turystycznym oraz przeprawy 
promowe
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR, NNW 3 000 
EUR)
- koszty wizowania

- zwyczajowe napiwki ok. 50 USD
- dopłata do pokoju 1 -os. w hotelach w Ułan Bator, Ułan 
Ude, Irkucku i jurtach: 170 USD
- bilety wstępu: 120 USD

I rata:      
II rata:      

III rata: 

CENA:      8 500 PLN + 1 900 USD

800 PLN płatne przy zapisie
8 500 PLN + 900 USD x kurs 
sprzedaży PeKaO S.A. na 35 dni 
przed imprezą (minus I rata)
1 000 USD uczestnik zabiera 
ze sobą

 
05.06 – 20.06.2020
13.07 – 28.07.2020*
03.08 – 18.08.2020

* wysoki sezon – 
dopłata 870 PLN

TERMINY:



DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do 
Karaczi przez jeden z portów tranzytowych. 
DZIEŃ 2 
Przylot do położonej u wybrzeża Morza Arabskiego 
byłej stolicy, Karaczi -  największej metropolii 
Islamskiej Republiki Pakistanu, centrum tradycyjnego 
włókiennictwa. Czas wolny, możliwość zakupów po 
okazyjnych cenach. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 3
Po śniadaniu zwiedzanie miasta – wizyta w muzeum 
narodowym, kluczenie gwarnymi alejami Rynku 
Cesarzowej, wybudowanego i nazwanego z okazji 
dwudziestopięciolecia rządów Królowej Wiktorii, 
ówczesnej władczyni subkontynentu indyjskiego. 
Przejazd w kierunku wieży Merewether, śladu przeszłości 
pamiętającego czasy Indii Brytyjskich. Odwiedziny 
muzeum Quaid-e-Azam oraz dworu Wazir, miejsc 
poświęconych historii Ojca Narodu – Muhammada Alego 
Jinnah. Kolacja w nastrojowych murach tradycyjnej 
restauracji - degustacja smaków kuchni pakistańskiej 
oraz indyjskiej. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Całodniowy przejazd do Hajdarabadu. Po 
drodze eksploracja grobowców Chaukhandi, gdzie 
przysadzistym budowlom przeciwstawiona zostaje ich 
filigranowa, hipnotyzująca ornamentyka, chwila zadumy 
podczas spaceru pośród ruin pamiętającego pierwsze 
wieki sprzed naszej ery miasta Banbhore,  relaks u 
brzegów jeziora Haleji, a następnie przejazd do jednej 
z największych nekropolii świata. Jak głosi legenda, 
przemierzający ten region muzułmański pielgrzym 
doświadczył tu pięknej duchowej ekstazy, a jeden z 
sufickich świętych, usłyszawszy tę historię, nazwał 

miejsce Makli – Małą Mekką. Błądząc wśród jej misternie 
wykonanych mauzoleów daje się jeszcze posłyszeć 
zagadkowe echa minionych epok… Przejazd do Thatty, 
wizyta w malowniczym meczecie Szacha Dżahana. 
Przyjazd do Hajdarabadu, zakwaterowanie, nocleg.  
DZIEŃ 5 
Wczesne śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do 
stanowiska archeologicznego Mohendżo-Daro, 
pozostałości miasta starożytnej cywilizacji doliny 
Indusu. Wizyta w muzeum, obiad. Przejazd do Sukkur, 
popołudniowe zwiedzanie miasta. Nocleg.
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd do grobowca Siedmiu Sióstr w 
pobliżu mostu Sukkur. Wizyta w barwnym meczecie 
Bhong oraz majestatycznym mauzoleum Bibi Jawindi. 
Dalsza podróż w kierunku Bahawalpur. Zakwaterowanie 
w hotelu, nocleg.
DZIEŃ 7
Przejazd do Multan. Po drodze wizyta na bazarze oraz 
centrum rękodzieła w Bahawalpur. Zakwaterowanie 
w hotelu, odkrywanie Multan: bazar miejski, świątynia 
Baha-ud-din Zakariya, zwiedzanie antycznego fortu 
miejskiego. Obiad, a następnie wizyta w kolejnym centrum 
handlu rękodziełem oraz położonym w sercu Multan 
najstarszym bazarze miasta. Powrót na nocleg w hotelu.
DZIEŃ 8 
Śniadanie, krótka wycieczka po Multan, przejazd do 
Lahaur ze zwiedzaniem historycznej osady Harappa po 
drodze. Po przyjeździe zakwaterowanie i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 9
Zwiedzanie miasta: muzeum Lahaur, Cesarski Meczet, 
Fort Lahaur oraz Meczet Perłowy i niezwykle zdobna 
brama Chauburji prowadząca do ogrodów władców. 
Po intensywnym dniu, chwila oddechu w harmonijnym 

ogrodzie Shalimar, widowiskowa ceremonia otwarcia 
Pakistańsko-Indyjskiej bramy granicznej Wagah-Attari. 
Tradycyjna kolacja w restauracji, powrót na nocleg do 
hotelu. 
DZIEŃ 10
Śniadanie, wyjazd w kierunku Islamabadu. Na początek 
wizyta w Mauzoleum Nur Jahan. Dalszy przejazd, po 
drodze wizyta w kompleksie parkowym, w którym 
władcy oddawali się przyjemności polowania, dalsza 
podróż przez jeden z najdłuższych i najstarszych 
dużych traktów Azji. Podziwianie rozległej panoramy 
z murów Fortu Rohtas. Przyjazd do Islamabadu, 
zakwaterowanie, kolacja na ulicach miasta, nocleg.
DZIEŃ 11
Zwiedzanie muzeum staroindyjskiej kultury i sztuki 
buddyjskiej oraz ruin antycznych  osad Taxila, które swoją 
historią sięgają 1000 lat przed naszą erę. Badając je 
można dostrzec blisko pięćsetletnią ewolucję wzorców 
według których funkcjonowały miasta subkontynentu 
indyjskiego. Obiad, powrót do Islamabadu. Odpoczynek 
na wzgórzach parku Shakarparian położonego tuż przy 
miejskim jeziorze Rawal. Kolacja, nocleg w hotelu.  
DZIEŃ 12 
Przejazd do górskiej miejscowości wypoczynkowej 
Murree oraz położonego na terenie parku narodowego 
miasteczka Nathia Gali, skąd można zachwycać się 
widokiem bujnych łąk, gęstych lasów oraz odległymi 
terenami Kashmiru, nad którymi wznosi się Nanga 
Parbat. Obiad, powrót do Islamabadu. 
DZIEŃ 13
Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot powrotny 
do Warszawy z Islamabadu przez jeden z portów 
tranzytowych.

PAKISTAN
28.01 - 09.02.2020
20.02 – 03.03.2020
19.03 – 31.03.2020
10.10 – 22.10.2020
03.11 – 15.11.2020

• bilet lotniczy na trasie 
Warszawa - Karaczi; Islamabad 
- Warszawa
• wyżywienie: śniadania, obiad 
w dniu 5, 11, 12, kolacja w dniu 
3, 10, 11
• opłatę za towarzyszących 
grupie ochroniarzy
• butelka wody mineralnej 
dziennie na osobę
• opiekę polskojęzycznego pilota
• lokalnych angielskojęzycznych 
przewodników
• zakwaterowanie - na 
większości trasy hotele 4*, 3 
noce w hotelach 3*
• opłaty za wizę
• bilety wstępu do obiektów i 
muzeów
• ubezpieczenie EUROPA (KL 30 
000 EUR i NNW 3 000 EUR)

Wycieczka 
objazdowa z 
mocnym akcentem 
archeologicznym, 
wysoki stopień 
trudności.
Obszar zagrożony 
terroryzmem.

dkrywanie tajemnic staro-
żytnych cywilizacji, miast, 
nekropolii, spotkania z wielo-
wiekowym dziedzictwem 
kultur doliny Indusu.
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I rata:   

II rata:      

CENA:      7 980 PLN + 1 790 USD TERMINY:

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

800 PLN płatne przy zapisie

7980 PLN + 1790 USD x kurs 
sprzedaży Pekao S.A. na 35 dni 
przed imprezą (minus I rata)

28.01 – 09.02.2020
20.02 – 03.03.2020
19.03 – 31.03.2020
10.10 – 22.10.2020
03.11 – 15.11.2020

- bilet lotniczy na trasie Warszawa 
- Karaczi; Islamabad - Warszawa
- wyżywienie: śniadania, obiad 
w dniu 5, 11, 12, kolacja w dniu 
3, 10, 11

- opłatę za towarzyszących grupie 
ochroniarzy

- butelka wody mineralnej 
dziennie na osobę

- opiekę polskojęzycznego pilota
- lokalnych angielskojęzycznych 
przewodników

- zakwaterowanie: na większości 
trasy hotele 4*, 3 noce w 
hotelach 3*

- opłaty za wizę
- ubezpieczenie EUROPA
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu 90 USD
- zwyczajowe napiwki 70 USD
- dopłata do pokoju 1-os. 480 USD
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DZIEŃ 1               Zbiórka na lotnisku Okęcie w 
Warszawie w godzinach popołudniowych. 
Wylot z Warszawy do Dżakarty przez 
jeden z tranzytowych portów lotniczych. 
DZIEŃ 2     Przylot do Dżakarty w 
godzinach wieczornych. Transfer do 
hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 3
Po śniadaniu półdniowe zwiedzanie stolicy 
- Muzeum Narodowe z cennymi zbiorami 
etnograficznymi, największy meczet 
Azji południowo-wschodniej, katedra 
katolicka. W drodze do placu Fatahilla 
(starówki starej stolicy) zatrzymamy 
się w pobliżu Merdeka Square, na 
którym widnieje pomnik niepodległości 
- słynny Monas. Na placu Fatahilla 
wizyta w słynnej cafe Batavia, gdzie dla 
koneserów kawy pierwsza okazja do 
wypróbowania najdroższej kawy świata - 
Luwak, dla głodnych czas na lunch, a dla 
spragnionych wrażeń wizyta w Muzeum 
Starej Jakarty, gdzie dawniej mieścił 
się dom gubernatora oraz Muzeum 
Marionetek. Jeśli czas i chęci pozwolą 
wizyta w starym porcie Sunda Kelapa, 
początku państwowości indonezyjskiej, 
gdzie czas cofnął się do epoki żaglowców. 
Po południu transfer do hotelu na krótki 
odpoczynek. Wieczorem transfer na 
lotnisko i przelot nocny do Jayapury.
DZIEŃ 4
Wcześnie rano lądowanie w Jayapurze 
– stolicy Papui Zachodniej i jedynym 
dużym mieście po indonezyjskiej stronie 
wyspy. Transfer do hotelu, pozostawienie 
bagażu. Przejazd samochodem do wioski 
Assey i zwiedzanie jej przy pomocy 
łodzi tubylców. Lunch w restauracji 
nad jeziorem. Następnie wizyta w 
Cendrawasih Museum oraz lokalnym 
sklepie z pamiątkami.  Powrót do hotelu 
na nocleg, po drodze kolacja.
DZIEŃ 5
Poranny lot do Wameny. Po przylocie 
przejazd do miejsca zakwaterowania. 
Wycieczka kulturowa w towarzystwie 
przewodnika, kucharza i tragarzy. 
Wizyta u plemienia Dani, gdzie można 

spotkać przedstawicieli tego ludu przy 
tradycyjnych pracach polowych. Tubylcy 
zaprezentują ludowy taniec. Po występie 
możliwość poznania bliżej lokalnej 
kultury jak i samych członków plemienia. 
W przerwie marszu lunch przygotowany 
przez kucharza towarzyszącego 
wyprawie. Odwiedziny w wiosce Jiwika, 
gdzie znajduje się 250-cio letnia mumia 
jednego z członków plemienia. Kolacja. 
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 6
Po śniadaniu trekking (ok 3 – 4 
godz.). Marsz lokalnymi ścieżkami w 
kierunku Kurimy, po drodze spotkania 
z Papuasami. W przerwie marszu 
lunch przygotowany przez kucharza 
towarzyszącego wyprawie. Po dotarciu 
do rzeki Baliem spacer wzdłuż jej 
brzegów. Będziemy mijać wiele wiosek 
i obserwować ich mieszkańców przy 
codziennych zajęciach. Kolacja i nocleg w 
lokalnej chacie w Kilise.
DZIEŃ 7
Po śniadaniu spacery wokół okolicznych 
wiosek. W przerwie marszu lunch. Powrót 
na kolację i nocleg do Kilise.
DZIEŃ 8 
Po śniadaniu trekking (około 3 – 4 
godz.) Przejście na drugą stronę rzeki 
tradycyjnym, wiszącym mostem. Zejście 
na skalistą ścieżkę i marsz brzegiem 
rzeki Baliem, przekroczenie rzeki Mugi. 
Po drodze lunch. Kolacja i nocleg w 
lokalnych chatach w Syokosimo.
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu dalsza eksploracja okolic, 
marsz do wioski Ugem, gdzie lokalni 
mieszkańcy witać nas będą uśmiechem 
i słowami „Wah Wah″, co znaczy – 
„witajcie″. Lunch. Po południu powrót do 
Wameny na nocleg w hotelu. Kolacja. 
DZIEŃ 10 
Bardzo wcześnie rano transfer na lotnisko 
i przelot do Jayapury. Po przylocie przerwa 
tranzytowa i dalszy wylot do Makassar na 
Celebesie. Po przylocie długi przejazd do 
krainy Tana Toraja w środkowej części 
Celebesu. Zamieszkujący ją lud Toradża 

znany jest z oryginalnych domów zwanych 
tongkonan, których wygięte do góry 
dachy przypominają rogi bawole, oraz z 
niezwykłych zwyczajów pogrzebowych. 
Trasa wiedzie głównie przez górskie 
obszary obfitujące w spektakularne i 
niezapomniane widoki. Obiadokolacja 
po drodze w miejscowości Pare-
Pare. Wieczorem dojazd do Rantepao, 
zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 11 - 12
Dwa dni eksploracji fascynującego, 
górskiego regionu Tana Toraja, podczas 
której zobaczymy skalne groby w Lemo 
oraz jaskinie w Londa, tradycyjne wioski 
Kete Kesu i Palawa, a w nich Tobgkaki – 
oryginalne domy o charakterystycznej, 
unikatowej dla tego regionu 
architekturze. Jeżeli w trakcie naszej 
obecności w okolicy odbywać się będzie 
jakaś ceremonia lub tradycyjny pogrzeb 
(czego nie można zagwarantować) – 
grupa na pewno weźmie w nim udział. Z 
pewnością jednak uczestnicy wyprawy 
będą mieli okazję zejść z utartych 
szlaków i doświadczyć autentycznej i 
tajemniczej kultury Torajów. Noclegi w 
hotelu, posiłki w lokalnych restauracjach. 
DZIEŃ 13
Po śniadaniu przejazd do Sengkang 
przez Palopo. Po drodze lunch. Po 
południu przesiadka na łódź motorową i 
przepłynięcie przez jezioro Tempe. Wizyta 
u rodziny rybackiej zamieszkującej 
pływającą wioskę. W zależności od pory 
dnia powrót kajakiem na ląd lub nocleg 
w wiosce. 
DZIEŃ 14 
Po śniadaniu przejazd do Bira Beach 
na południe do Makassar. Po drodze 
lunch z widokiem na  popularną „Pussy 
Hill″. Bira Beach uważana jest za jedną z 
najpiękniejszych plaż na Sulawesi i jedną z 
lepszych w całej Indonezji. Wciąż stanowi 
jednak „ukrytą perłę″ archipelagu i 
nie docierają do niej tłumy turystów. 
Wzdłuż plaż po drodze do Bira zobaczyć 
można w budowie setki drewnianych 
statków phinisi, którymi indonezyjscy 

żeglarze od wieków pokonują wody 
między wyspami. Łodzie budowane są z 
najlepszych gatunków drzew na użytek 
własny lub zamówienie klientów z całego 
świata. Dojazd do Bira, zakwaterowanie 
w bungalowach na samej plaży. Czas na 
relaks. Nocleg. 
DZIEŃ 15 – 16
Dwa dni do wykorzystania na rajskiej 
plaży. Dla chętnych nurkowanie lub 
snorkling, spacery wzdłuż klifu lub po 
prostu beztroskie lenistwo. Wieczorem 
kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 17
Po śniadaniu przejazd na lotnisko w 
Makassar i wylot do Dżakarty. Lunch w 
restauracji na lotnisku. Przesiadka na 
samolot do Europy. Wylot do Polski. 
DZIEŃ 18 
Przylot do Warszawy w godzinach 
wieczornych. Zakończenie wyprawy.

I rata:       800 PLN płatne przy zapisie
II rata:      

30.05 – 16.06.2020
04.07 – 21.07.2020*

08.08 – 25.08.2020*
05.09 – 22.09.2020

- Przeloty samolotami na trasach 
Warszawa - Jakarta - Warszawa

- wszystkie transfery lotnisko - hotel - 
lotnisko

- przeloty wewnętrzne samolotami na 
trasach: Dżakarta – Jayapura, Jayapura 

- Wamena, Wamena – Jayapura, Jayapura – 
Makassar, Makassar – Jakarta

- transport klimatyzowanymi mikrobusami, 
łodziami

- zakwaterowanie w hotelach 3*** /4**** 
w Jayapura i Tana Toraja (pokoje 
2-osobowe z łazienkami), w hotelu 2** w 
Wamenie, lokalnych chatach  oraz w 
bungalowach Bira Beach

- wyżywienie: śniadania na całej trasie, za 
wyjątkiem dnia przylotu
lunch w dniach: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13; 
kolacje w dniach: 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

- angielskojęzyczni przewodnicy miejscowi
- opiekę polskiego pilota – przewodnika na 
terenie Indonezji

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

- bilety wstępu do parków narodowych, 
muzeów, świątyń i innych zwiedzanych 
obiektów: 120 USD

- zwyczajowe napiwki: 70 USD
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot na 
miejscu)

- dopłata do pokoju 1 os. 475 USD

CENA:     7 450 PLN + 2 770 USD

TERMINY:

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

7 450 PLN + 2 770 USD x kurs 
sprzedaży Pekao S.A. na 35 
dni  przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)

*wysoki sezon – dopłaty 670 PLN + 190 USD

Wycieczka o charakterze 
objazdowo-trekkingowym 
o sporym stopniu trudności, 
potrzebna dobra kondycja podczas 
trekkingów do wiosek Papuasów.

PAPUA ZACHODNIA
(IRIAN JAYA)-TREKKING +CELEBES

(SULAWESI)



DZIEŃ 6
Pobyt w magicznej i świętej dla mieszkańców Ałtaju dolinie Karakol. 
Następnie przejazd nad rzeki  Katun i Chyia. Wizyta w Kalbak-Tash i 
podziwianie kamiennych obrazów — petroglifów. Ponad 5000 obrazów 
zostało namalowanych na ponad 500 formacjach skalnych. Najstarsze 
pochodzą z VIII w. p.n.e. Przyjazd do bazy turystycznej. Kolacja.  Nocleg.
DZIEŃ 7
Przejazd Traktem Chui w kierunku mongolskiej granicy. W drodze 
powrotnej, krótki postój nad malowniczym jeziorem Geysernoe. To jedyne 
takie jezioro w Ałtaju —  niespotykanie piękne, czyste, nie zamarzające 
nawet zimą, w niesamowitym turkusowym kolorze. Z tajemniczych 
głębinach strzelają gejzery wyrzucając na powierzchnię mieszaninę 
niebieskawej gliny i piasku tworząc na dnie koncentryczne kręgi. 
Następnie powrót do obozu. Lunch. Spacer po okolicy. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 8 
Po śniadaniu wyprawa do regionu Ulagan. Przejdziemy przez Czerwone 
Wrota, gdzie droga przechodzi przez wąski przesmyk pomiędzy dwoma 
majestatycznymi czerwonymi skałami. Odwiedzimy światowej sławy 
Pazyryk Tumuli z prastarymi kopcami Scythian. Wydobyte z nich skarby 
są obecnie dumnie prezentowane w Muzeum Hermitage w Sankt 
Petersburgu. Kolacja. Nocleg w domkach letniskowych. 
DZIEŃ 9
Śniadanie. Wędrówka pod 30 metrowy wodospad Kurkure (w języku 
ałtajskim znaczy „gwałtowny″),  położony w dopływie rzeki Chulyshman. 
Ludzie, którzy mieszkają w tym regionie wielbią go i uważają za święty. 
Dlatego żadne bydło nie może być tam wypasane w promieniu kilku 
kilometrów! Powrót do ośrodka. Lunch. Po południu spacer po okolicy. 
Dla chętnych możliwość skorzystania z bani. Kolacja. Nocleg w ośrodku 
turystycznym. 
DZIEŃ 10
Wczesne śniadanie. Trekking do rzeki Karasu gdzie zobaczyć można 
unikalne, olbrzymie „Kamienne Grzyby″. Nad stokiem doliny wznoszą się 
stożki, na których - jak za dotknięciem magicznej różdżki - rozłożone 
są ogromne, kamienne talerze. Powrót do ośrodka turystycznego. 
Lunch. Przejazd do jeziora Teletskoje i Cape Kyrsay. Nocleg w domkach 
letniskowych.
DZIEŃ 11
Rejs łodzią przez północną część jeziora Teletskoje (78km długości). To 
20 – ste pod względem głębokości jezioro na świecie (325m) do którego 
wpływa ok. 70 rzek. Podziwianie 12 metrowego wodospadu Korbu. 
Następnie lunch w kawiarni położonej na północnym stoku jeziora. 

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

DZIEŃ 1                                
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do 
Barnaulu przez Moskwę.
DZIEŃ 2
Przylot do Barnaulu. Transfer do hotelu.  
Zakwaterowanie, śniadanie w hotelowej 
restauracji, odpoczynek. Wycieczka po mieście 
oraz zwiedzanie muzeów: Muzeum Historii 
Ałtaju oraz Muzeum Farmacji Górskiego 
Ałtaju. Możliwość zakupienia naturalnych 
medykamentów. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 3
Po śniadaniu przejazd przez historyczną 
część Ałtaj – Bijsk do miejscowości Manżerok. 
Następnie przejazd kolejką linową na górę 
Malay Sinukha (1196m). Przystanek u źródeł wód 
mineralnych Arżan - Suu. Zakupy na lokalnym 
bazarze. Przejazd do wioski Chemal. Nocleg w  
hotelu.
DZIEŃ 4
Poranny spacer po Chemalu i odpoczynek. 
Zwiedzanie Elektrowni Wodnej - pierwszej 
wybudowanej w regionie. Spacer wzdłuż 
nabrzeża rzeki Katun (Kozi trakt), do skalistej 
Wyspy Patmos. Przejście przez most wiszący. 
Następnie odwiedziny w osadzie autochtonów, 
gdzie można będzie zapoznać się ze zwyczajami 
koczowniczych ałtańskich plemion. Lunch. 
Trekking drogą Che-Chkysh. Kolacja. Nocleg w  
hotelu. 
DZIEŃ 5
Przejazd starożytnym Jedwabnym Szlakiem 
i dotarcie do najwyższego punktu Traktu 
Czujskiego — przełęczy Seminsky (1739 m). 
Odwiedziny w wiosce Uch-Enmeck Ethno-Park w 
dolinie rzeki Karakol. Podczas obiadu możliwość 
skosztowania lokalnej tradycyjnej kuchni: Archi, 
kwaśne mleko smakujące jak jogurt oraz ałtajski 
ser - Kurot. Późnym wieczorem,  ludowy występ 
zespołów muzycznych przy ognisku. Nocleg w 
parku narodowym w ośrodku turystycznym.

ROSJA: AŁTAJ

utonomiczny region 
Rosji na pograniczu  
z północno-zachodnią 
Mongolią z pasmem 

gór Ałtaj wpisanym na listę 
Światowego Dziedzictwa Przyrody 
UNESCO. Niepowtarzalna uroda 
krajobrazu, dziewicza przyroda, 
krystaliczne jeziora i rzeki przyciągają 
turystów z całego świata. 

A

POŁUDNIOWA SYBERIA DZIKA I BEZKRESNA

- przeloty: Warszawa – Moskwa – Barnaul – 
Moskwa – Warszawa; 
- zakwaterowanie: hotel 3* w Barnaulu; 
pokoje 2-os. w ośrodkach turystycznych 
oraz domkach letniskowych.
- transfer z i na lotnisko; wszystkie przejazdy 
minibusem; 
- 3 posiłki dziennie (oprócz obiadu i kolacji 
w dniu 2, a także kolacji w dniu 12)
- wycieczki uwzględnione w programie
- opiekę lokalnego przewodnika w języku 
rosyjskim
- opiekę polskiego pilota
- rejs statkiem po jeziorze Teletskoe
- ludowy występ śpiewaków 
- bilety do muzeów
- banię (tam gdzie jest dostępna – 5 razy) 
- wizę rosyjską 
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30000 EUR 
i NNW 3000 EUR)

- dopłaty za pokój 1 os. 175 USD
- zwyczajowych napiwków 40 USD

 TERMINY:

I rata:   
II rata:      

CENA:     7 400 PLN + 1 225 USD  

800 PLN płatne przy zapisie
7400 PLN + 1225 USD x kurs sprzedaży 
PEKAO SA na 35 dni przed wyjazdem

19.06 – 01.07.2020
16.07 – 28.07.2020

12.08 – 24.08.2020

Wycieczka objazdowa o średniej 
skali trudności połączona z lekkimi 
trekkingami po okolicy.

Spacer po wiosce Artybash. Tutaj będzie okazja 
do zakupu miodu, lokalnych ziół, rzemiosła 
artystycznego oraz rzeczy zrobionych z cedru. 
Zakwaterowanie w hotelu usytuowanym przy 
ujściu rzeki Biya. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 12  
Wyjazd do Muzeum Narodowego Górnego 
Ałtaju, w którym można podziwiać mauzoleum 
Syberyjskiej Księżniczki Ałtaju - mumię 
odnaleziono w tym regionie w 1993 r. Znalezisko 
pochodzi z V wieku p.n.e. Lunch. Przyjazd do 
Barnaulu. Nocleg w hotelu. 
DZIEŃ 13 
Transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy przez 
Moskwę.

www.wyprawy.plwww.wyprawy.pl92



CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:
28.06 – 14.07.2020
19.07 – 04.08.2020
07.08 – 23.08.2020
24.08 – 09.09.2020

- bilety wstępu i opłaty do Parków Narodowych: 90 USD
- napiwki: 70 USD
- dopłaty do pokoju 1-os. w Petersburgu i Władywostoku:  135 USD

I rata:
II rata:
III rata:  
 

800 PLN płatne przy zapisie

7 870 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)

1 990 USD uczestnik zabiera ze sobą na wyjazd

www.wyprawy.plwww.wyprawy.pl 93

DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot 
do Petersburga. Przylot. Transfer do hotelu. Po 
zakwaterowaniu odkrywanie Petersburga, zwanego 
Wenecją Północy.  Zwiedzanie zacznie się od najbardziej 
rozpoznawalnego symbolu miasta - „Miedzianego 
Jeźdźca”, czyli pomnika cara Piotra I. Następnie spacer 
przez Aleksandrowski Sad w kierunku znajdującej się 
tuż obok Soboru Św. Izaaka - największej prawosławnej 
świątyni w mieście. Przejazd wzdłuż rzeki Mojki do Soboru 
Kazańskiego - największego pomnika zwycięstwa nad 
Napoleonem w 1812 roku. Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 2
Po śniadaniu przekroczenie rzeki Newy Mostem 
Pałacowym. Po drodze do Twierdzy Pietropawłowskiej 
podziwianie Soboru Zmartwychwstania Pańskiego oraz 
„Wasiliewskich Striełok″, czyli osobliwych pomników 
upamiętniających zwycięstwa rosyjskiej floty. Później 
podczas przechadzki po wybudowanej na Wyspie 
Zajęczej Twierdzy Pietropawłowskiej, zwanej również 
„rosyjską bastylią″, wizyta m.in. w soborze św. Piotra  
i Pawła, podziwianie pomnika Piotra Wielkiego (potarcie 
jednego z jego palców przynosi szczęście) oraz więzieniu, 
w którym przetrzymywani byli ci, którym tego szczęścia 
zabrakło m.in. carewicz Aleksy (syn Piotra Wielkiego), 
Tadeusz Kościuszko, Fiodor Dostojewski, Lew Trocki, czy 
Maksym Gorki. Po obiedzie wejście na pokład krążownika 
„Aurora″, z którego strzały zapoczątkowały „rewolucję 
październikową″ w 1917 roku. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 3
Po śniadaniu wyjazd na lotnisko i wylot do 
Pietropawłowska Kamczackiego.
DZIEŃ 4 
Przylot do Elizowa - malowniczo położonego u stóp 
Domasznych Wulkanów: Koriackiego i Awaczyńskiego. 
Spotkanie z przewodnikiem na lotnisku. Transfer do 
Pietropawłowska Kamczackiego, największego miasta 
na półwyspie. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek po 
długim locie. Nocleg. 
DZIEŃ 5
Całodzienny przejazd do Kozyriewska (590 km). Po drodze 
kilka postojów, w tym przerwa na obiad w Miłkowie. Przy 
dobrej pogodzie roztacza się stąd przepiękny widok 
na najwyższy szczyt Kamczatki – Kluczewską Sopkę, 
wchodzący w skład grupy Kluczewskiej składającej się 
z 14 aktywnych i wygasłych wulkanów. Przekroczenie 
mostu na rzece Kamczatka. Przyjazd do Kozyriewska. 
Zakwaterowanie w guesthousie. Nocleg. 
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd autem do podnóży wulkanu - Płaski 
Tołbaczik. Założenie bazy namiotowej w niesamowitej 
scenerii wśród zwałów lawy. Posiłek. Następnie wyjazd 
na oglądanie „martwego lasu″. Powrót do obozowiska. 
Kolacja. Nocleg w namiotach. 
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Trekking na wulkan Płaski Tołbaczik (ok 5-7 
godzin), największy i najbardziej aktywny z kamczackich 
wulkanów. Tołbaczik składa się z dwóch wulkanów: Płaski 
Tołbaczik (3082 mnpm) oraz Ostry Tołbaczik (3642 mnpm). 
Powrót do bazy. Kolacja. Nocleg w namiotach. 
DZIEŃ 8
Śniadanie. Eksploracja pól lawowych powstałych po 
erupcjach wulkanu w 2012 roku. Po obiedzie pożegnanie 
z bazą pod Tołbaczikiem i wyjazd do eweńskiej wioski 
Esso (150 km) położonej nad brzegiem rzeki Bystra. 
Zakwaterowanie w guesthousie. Nocleg w Esso. 

DZIEŃ 9 
Śniadanie. Wyjście na zwiedzanie i okazja do zapoznania 
się z kulturą miejscowych ludów, czyli wizyta w 
najciekawszym muzeum etnograficznym na Kamczatce, 
które zawiera zbiory unikatowych szamańskich 
atrybutów, artefakty i wyroby ludowe. Przejazd nad 
rzekę Bystrą. Po drodze lunch w Miłkowie. Rozbicie bazy 
namiotowej nad rzeką. Kolacja. Nocleg w namiotach. 
DZIEŃ 10 
Śniadanie. Rafting na rzece Bystrej, jednej z największych 
rzek na Kamczatce. Podziwianie malowniczych 
krajobrazów, łowienie pstrągów. Po drodze postój na 
lunch, następnie kontynuowanie spływu. Wieczorem 
zasłużona kolacja i nocny połów ryb. Nocleg w namiotach. 
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu, spakowanie namiotów i dalszy rafting z 
możliwością łowienia pstrągów. Po zakończonym wpływie, 
lunch nad brzegiem rzeki. Transfer do Pietropawłowska. 
Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek. Nocleg. 
DZIEŃ 12
Śniadanie. Przejazd do portu morskiego w Zatoce 
Awaczyńskiej. Kilkugodzinny rejs po Zatoce (5-6 godz.). 
Przy dobrej pogodzie okazja do złowienia własnej ryby 
na otwartym oceanie. Przy odrobinie szczęścia spotkać 
będzie można foki, uchatki, lwy morskie, a czasem nawet 
i wieloryby. Degustacja świeżo złowionych ryb. Powrót 
do portu. Przejazd na południe, w region Mutnowsko-
Goriełowskiej grupy wulkanów (100 km). Założenie 
bazy namiotowej w jednej z dolin.  Kolacja. Nocleg w 
namiotach. 
DZIEŃ 13 
Śniadanie. W planie wejście na wulkan Goriełyj (1829 
m n.p.m.). Istnieje szansa zdobycia szczytu poprzez 
przejście przez cztery sąsiadujące z nim kratery 
wulkanów. Realizacja planu uzależniona będzie od 
warunków pogodowych i śniegowych. Zimą grubość 
warstwy białego puchu sięga tu czasem 20 metrów!!! 
Powrót do obozowiska na nocleg. Nocleg w namiotach. 
DZIEŃ 14
Śniadanie. Dziś w planie całodzienna wyprawa w rejon 
wulkanu Mutnowskij (2322 mnpm). Wejście na szczyt 
wulkanu i eksploracja regionu krateru. Po południu 
powrót do Pietropawłowska Kamczackiego. Po drodze 
możliwość kąpieli w jeszcze dzikich gorących źródłach. 

Przyjazd do miasta. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 15
Śniadanie. Przejazd w rejon wulkanu Awaczyńskiego. 
Założenie bazy. Dalsze piesze penetrowanie okolicy,  
sesje zdjęciowe lub fakultatywnie atrakcje – zamawiane  
i opłacane bezpośrednio przez turystów na miejscu. 
Wieczorem transfer do bazy. Kolacja. Nocleg w 
namiotach.
DZIEŃ 16
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot do 
Władywostoku – stolicy Kraju Nadmorskiego. 
Zwiedzanie centralnego placu oraz XIX i XX w. zabudowy 
miasta, Skweru Admiralskiego z pomnikiem łodzi 
podwodnej C-56, nabrzeża Okrętowego i obowiązkowe 
podziwianie panoramy z punktu widokowego Orle 
Gniazdo. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem dla 
chętnych spacer promenadą. Nocleg.
DZIEŃ 17
Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Wylot do Polski. Przylot 
do Warszawy. Zakończenie wyprawy.

ROSJA: 
KAMCZATKA  

TERMINY: CENA:     7 870 PLN + 1 990 USD  

- bilety lotnicze na trasie Warszawa – Sankt 
Petersburg   – Pietropawłowsk Kamczacki – 
Władywostok - Warszawa 

- zakwaterowanie w hotelach, guesthousach; pokoje 
2 osobowe, w czasie trekkingu zakwaterowanie w 
namiotach turystycznych 2-os. 

- wyżywienie: śniadania, 3 posiłki dziennie w trakcie 
trekkingu

- wizę rosyjską
- transport na całej trasie: mikrobus, autobus, prom, 
ciężarówka

- opłaty za przewodników lokalnych
- opieka pilota - przewodnika polskojęzycznego
- rozszerzone o sporty ekstremalne ubezpieczenie 
Europa 

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

UWAGA: Istnieje możliwość przedłużenia 
samodzielnego pobytu we Władywostoku

W PIERŚCIENIU OGNIA

Ze względu na specyfikę trasy wymagany jest 
dobry stan zdrowia i doświadczenie podróżnicze.
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18.03 - 30.03.2020* 21.11 - 03.12.2020

TERMINY:

I rata:
II rata:  

CENA:  

800 PLN płatne przy zapisie
7490 PLN + 1760 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA – na 60 dni przed terminem 
wyjazdu (minus I rata)

7 490 PLN + 1 760 USD

CENA ZAWIERA:
- przelot na trasie Warszawa – Moskwa / 
Salechard – Moskwa – Warszawa

- przejazd pociągiem na trasie Moskwa - 
Workuta

- transport specjalnym pojazdem 
gąsienicowym typu Wiezdiehod;

- transport saniami lub skuterami śnieżnymi;
- nocleg w hotelu 3*** w Moskwie, 1 nocleg 
w stacji turystycznej w górach Uralu 
Polarnego, w Workucie i Salechardzie 
w hotelach turystycznych (pokoje 
2-4-osobowe, z łazienkami), 2 noclegi w 
ciumie 

- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, 
wyżywienie podczas przejazdu we własnym 
zakresie

- opiekę polskojęzycznego pilota
- wizę rosyjską
- ubezpieczenie TU Europa
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- napiwki ok. 60 USD
- wyżywienie w czasie przejazdu pociągiem

ROSJA-
SYBERIA 

DZIEŃ 1
Spotkanie na lotnisku w Warszawie i przelot do Moskwy. 
Przesiadka na pociąg do Workuty. W zależności od 
możliwości czasowych możliwy krótki spacer po Moskwie. 
Nocleg w pociągu.
DZIEŃ 2
Dzień w pociągu. Podziwianie zmieniających się zimowych 
krajobrazów za oknem oraz wczuwanie się w niezwykłą 
atmosferę podróżowania rosyjskimi pociągami. Korzystanie 
z rosyjskiego samowaru, degustacja kuchni w rosyjskich 
wagonach restauracyjnych oraz niekończące się biesiady ze 
współpasażerami. Nocleg w pociągu.
DZIEŃ 3
Przyjazd do Workuty i zakwaterowanie w hotelu. Spacer 
po mieście. Podziwianie pomników, dawnych budynków 
pamiętających czasy świetności dawnego ZSRR oraz 
wspaniałych rzeźb lodowych na głównym placu miasta. 
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 4
Zwiedzanie miasta i okolic. Przejazd po okolicznych osadach 
(pasiołkach) stanowiących swego rodzaju obwodnicę 
Workuty. Wyznaczają one miejsca dawnych lub dalej 
funkcjonujących kopalni węgla kamiennego oraz obozów 

GUŁAGu. Podziwianie pracy ogromnych pługów wirnikowych 
i ciężarówek wywożących tony śniegu z miasta. Wizyta na 
miejskim targowisku, gdzie babuszki potrafią sprzedawać 
swoje produkty przy kilkudziesięciostopniowym mrozie! 
Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 5
Wyjazd pociągiem w kierunku Salechardu. Przyjazd w 
godzinach wieczornych. Nocleg w stacji turystycznej, w 
górach Uralu Północnego. 
DZIEŃ 6
Po śniadaniu wyjazd skuterami śnieżnymi do osady 
Nieńców. To wędrowne plemiona zajmujące się wypasem 
reniferów i podążające ze swoimi jurtami (Ciumami) za 
przemieszczającym się stadem. Obserwowanie stada 
reniferów. Pobyt u Nieńców. Rano wyjazd na skuterach 
śnieżnych do stada reniferów. Stopniowe zagłębianie się w 
świat nienieckiego hodowcy reniferów, a zwłaszcza w świat 
jego zwierząt. Tam całe życie człowieka podlega rytmowi 
życia renifera. Każdego dnia, bez względu na pogodę, odławia 
się renifery pociągowe oraz ranne w wyniku nocnego ataku 
drapiezników. Przyglądanie się łapaniu zwierząt na arkan 
(lasso), ewentualna pomoc w ich zaganianiu. Powrót do obozu. 
Obiad. Po południu zapoznanie się z tradycjami i obyczajami 
Nieńców, a także z ich kulturą duchową. Nocleg w ciumie. 
DZIEŃ 7
Rano wyprawa na saniach w góry Uralu Północnego. 
Możliwość podziwiania dzikiej, polarnej rosyjskiej przyrody. 
Późnym popołudniem powrót do osady i wspólny posiłek 
składający się z typowego dla Nieńców surowego mięsa 
renifera (dla chętnych) lub „wersji klasycznej″. Podpatrywanie 
życia Nieńców. Zapoznawanie się z zajęciami nienieckich 
kobiet przygotowujących reniferowe skóry na pokrycie 
ciumu, szyjących odzież i obuwie, przygotowujących posiłki  
i zajmujących się dziećmi. Nocleg w ciumie.
DZIEŃ 8 
W zależności od warunków wyjazd specjalnym pojazdem 
„wiezdiechodom″  lub skuterami śnieżnymi do miejscowości 
Harp. W dalszą drogę ruszymy samochodem przez 
zamarznięty Ob i dotrzemy do Salechardu, w którym swoją 
siedzibę ma m.in. największa na świecie rosyjska firma 
naftowa Gazprom. Wieczorny spacer po mieście. Kolacja  
i nocleg w hotelu turystycznym. 
DZIEŃ 9
Rano zwiedzanie muzealno-wystawowego kompleksu 
im. I.S. Szemanowskogo (sale poświęcone archeologii, 
hitorii i etnografii oraz wystawa „Czasy mamuta″ i „Flora  
i fauna Jamału″). Zwiedzanie miasta, w tym: drewnianego, 

Wycieczka objazdowa o 
charakterze wyprawy, 
duży stopień trudności. 

UWAGA: grupa 
max. 6 - 9 osób

zrekonstruowanego fortu „Obdorski ostrog”  
z XVI wieku, pierwszych kamiennych budynków, 
pomników („Romantyków”, budowniczych kolei, 
Koła Polarnego i mamuta). Powrót do hotelu. 
Kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 10
Wyjazd w kierunku Gornoknyazevska nad 
Obem. Zwiedzanie skansenu i spacer po 
wiosce. Podziwianie wspaniałej rosyjskiej zimy 
podczas przemieszczania się przez kolejne 
osady wzdłuż ogromnego ujścia rzeki Ob. 
Dalsza jazda do Aksarki. Zwiedzanie Muzeum 
Krajoznawczego. Powrót do Salechardu. 
Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 11
Po śniadaniu udział w festiwalu reniferów, 
możliwość przejazdu saniami zaprzęgniętymi 
w renifery. Kolacja. Powrót do miejsca 
zakwaterowania. Nocleg. 
DZIEŃ 12 
Śniadanie, transfer na lotnisko w Salechardzie i 
wylot do Moskwy. Zwiedzanie najważniejszych 
atrakcji Moskwy. Dla chętnych wieczorny 
spacer po Arbacie. Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 13               
Wylot z Moskwy do Warszawy. Zakończenie 
wyprawy na Lotnisku im. F. Chopina.

U  KOCZUJĄCYCH  PLEMION 
NIENCÓW PLUS ZWIEDZANIE WORKUTY I OKOLIC

*termin w okresie festiwalu reniferów, 
dopłata 480 PLN + 90 USD

CENA NIE ZAWIERA:

ZA KRĘGIEM 
POLARNYM

o zimowa wyprawa za koło 
podbiegunowe do koczowniczych 
plemion Nieńców i Chantów 
zamieszkujących bezkresną 

syberyjską tundrę. Dwudniowy przejazd rosyjskim 
pociągiem pozwoli nam obserwować zimową 
scenerię syberyjskiej tajgi i tundry oraz poznać 
fascynującą atmosferę podróżowania tym 
środkiem lokomocji. Następnie przesiądziemy 
się na wiezdiehody/skutery/sanie, którymi 
pomkniemy na spotkanie niezwykłej przygody. 
Chętni będą mieli możliwość poszusowania  
z Nieńcami na saniach zaprzęgniętych w renifery. 
Wieczorami, jeśli dojdzie szczęcie, obserwować 
będziemy wspaniałe zjawisko zorzy polarnej. 
Prawdopodobnie będzie to także ostania szansa na 
zobaczenie ginących już pozostałości po łagrach  
i kopalniach węgla GUŁAG-u. 

T
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DZIEŃ 1         Zbiórka na lotnisku im. Chopina 
w Warszawie. Wylot do Magadanu przez 
Moskwę.
DZIEŃ 2
Przylot do Magadanu – miasta 
usytuowanego pomiędzy zatokami 
Nagajewa i Gertnera nad Morzem 
Ochockim. Zakwaterowanie w hotelu. Po 
krótkim odpoczynku zwiedzanie miasta 
i portu, do którego przybijały kiedyś 
statki transportujące tysiące więźniów 
sowieckiego GUŁAG-u. Z zatoki Nagajewa 
droga poprowadzi dalej do Katedry 
Świętej Trójcy, Memoriału poświęconego 
Eduardowi Berzinowi, Kompleksowi 
pamięci oraz pomników: Czas (Mamut), 
Jeleń, Odkrywców Kołymy i Czukotki, 
Władimira Wysockiego. Wjazd na wzgórze 
Krutaja, gdzie u stóp pomnika Maska 
smutku roztacza się wspaniała panorama 
Magadanu. Kolacja i powrót do hotelu. 
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu wizyta w Muzeum 
Krajoznawczym, którego ekspozycja 
przedstawia m.in. historię kołymskich 
jednostek GUŁAG-u – Dalstroja i 
Siewwostlaga. Po południu fakultatywnie 
wyprawa statkiem po Morzu Ochockim (w 
zależności od warunków pogodowych). 
Nocleg. 

DZIEŃ 4
Rozpoczęcie wyprawy mroczną „drogą 
z kości″. Prowadząca do Jakucka 
Trasą Kołymska budowana była przez 
więźniów łagrów. Przez kolejne kilka dni 
wić się będzie ona wśród surowych Gór 
Kołymskich. Po dotarciu do górskiego 
uzdrowiska Talaya możliwość zażycia 
leczniczych kąpieli. Kolacja. Nocleg w 
sanatorium.
DZIEŃ 5 
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Jakucji. 
Po przeprawieniu się przez most na rzece 
Kołyma postój w Debinie – byłym porcie 
rzecznym i przeładunkowym Gułagu. 
Tu m.in. wizyta w szpitalu, w którym 
niegdyś został uratowany, a później żył 
i pracował Warłam Szałamow, autor 
Opowieści Kołymskich. W okolicach 
Siniegorije chwila na zdjęcie przy 
ponad 100-metrowej wysokości zaporze 
kołymskiej elektrowni wodnej, a następnie 
odwiedziny w muzeum „Pamięć Kołymy″ w 
Jagodnoje założonym przez miejscowego 
niezależnego historyka. Dzień zakończy się 
w Susumanie, powiatowym miasteczku, 
które niegdyś było siedzibą kierownictwa 
jednego z największych łagrów Kołymy. 
Kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 6 
Dzień w podróży. Okazja, by przyjrzeć 
się Górom Czerskiego (nazwanych tak 
na cześć polskiego zesłańca i badacza 
Syberii), pozostałościom obozów 
GUŁAG-u i niedziałających już zakładów 
przemysłowych, a także pięknym 
krajobrazom, przełęczom i meandrom 
dzikich rzek. Po drodze wizyta w czynnej 
kopalni złota. Dalszy przejazd i dotarcie do 
doliny rzeki Nera. Nocleg w miejscowości 
Ust’-Nera.
DZIEŃ 7 
Kontynuacja podróży Trasą Kołymską 
aż do do małej wioski  Ojmiakon – 
odnotowano tu najniższą na Świecie 
temperaturę  -71,2 ◦C. Nocleg w kwaterach 
prywatnych, kolacja w jakuckim stylu 
oraz wspaniały pokaz kultury jakuckiej w 

wykonaniu miejscowej ludności.
DZIEŃ 8 
Wizyta na farmie jakuckich koni oraz 
w sąsiedniej miejscowości Tomtor. 
Zwiedzanie ekspozycji w muzeum 
krajoznawczym, opowiadającej o trudnych 
dziejach zesłańców w tym regionie.  
Czas wolny, by w spokoju nacieszyć się 
pięknem okolic. Noc w Ojmiakonie. 
DZIEŃ 9 
Ponad czterysta kilometrów przez tundrę, 
tajgę, w otoczeniu lodowców i gór Suntar-
Chajata. Po przekroczeniu zlewiska 
Pacyfiku i Atlantyku postój w muzeum 
etnograficznym – niepowtarzalna okazja, 
by zobaczyć autentyczne domy Jakutów. 
Przyjazd do Chandygi. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 10
Po przeprawie promowej przez rzeki 
Ałdan oraz potężną Lenę dotarcie 
do stolicy Republiki Sacha, Jakucka.
Zakwaterowanie. Popołudniowe 
odwiedziny w podziemnym Królestwie 
Wiecznej Zmarzliny, spacer wśród 
bloków na betonowych palach. Nocleg.
DZIEŃ 11
Śniadanie. Wycieczka po atrakcjach 
miasta: sobór Przemienienia Pańskiego, 
Kriestiański Rynek. Muzeum Mamutów 
przybliży piękno przyrody tej mroźnej 
krainy, a złoto i diamenty w  Skarbcu 
Republiki Sacha (Jakucji) przyprawią o 
zawrót głowy.
DZIEŃ 12
Przejazd mikrobusem do przystani nad 
rzeką Leną. Podróż kutrem do wpisanych 
na listę UNESCO formacji skalnych, 
zwanych Leńskimi Słupami. Wapienne 
skały można będzie podziwiać zarówno 
z wody, jak i z lądu. Powrót  i nocleg w 
Jakucku.
DZIEŃ 13 
Transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy 
z przesiadką w Moskwie. Zakończenie 
wyprawy na lotnisku im. Chopina.

I rata:       800 PLN płatne przy zapisie
II rata:      7 670 PLN + 2 650 EUR x kurs       
                 sprzedaży Pekao S.A. na 35 dni
                 przed imprezą (minus I rata)     

• przeloty Warszawa-Moskwa Magadan 
oraz Jakuck-Moskwa-Warszawa 
- zakwaterowanie: w  Magadanie i 
Jakucku hotele 3***, w pozostałych 
miejscowościach motele i pensjonaty 
(pokoje 2- lub wieloosobowe, z 
łazienkami lub bez)
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- transport: w Jakucku i Magadanie 
– mikrobusy; przejazd z Magadanu 
do Ust’-Nery terenowym autobusem 
(osinobus), przejazd z Ust’-Nery do 
Jakucka terenowym mikrobusem, opłaty 
za przeprawy promowe
- rejs wycieczkowy po Lenie
- opiekę polskiego pilota
- opiekę miejscowego przewodnika
- opłaty za wstęp do zwiedzanych 
obiektów i parków narodowych
- ubezpieczenie TU Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW  3 000 EUR)

- zwyczajowych napiwków: ok. 40 EUR
- dopłaty do pokoju 1-os. w  Jakucku  i 
Magadanie: 200 EUR
- imprezy fakultatywnej ok. 85 USD

CENA:    7 670 PLN + 2 650 EUR

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

Wycieczka objazdowa o 
charakterze wyprawowym. 
Polecana dla poszukiwaczy 
niezadeptanych szlaków.

14.06 – 26.06.2020
01.07 – 13.07.2020* 
21.07 – 02.08.2020*
12.08 – 24.08.2020

*wysoki sezon - dopłata 860 PLN 
+ 170 EUR

TERMINY:yberyjska Odyseja Trasą 
Kołymską znad Morza 
Ochockiego aż do Jakucka, 

pośród zniewalających widoków 
dzikiej i dziewiczej syberyjskiej 
przyrody, przeprawy przez rzeki, 
pełne dzikich łososi, na które 
czają się niedźwiedzie… Spotkania  
z niezwykłymi ludźmi na trasie. Wizyta 
w Ojmiakonie (światowy biegun 
zimna) i kopalni złota. Prawdziwa 
wyprawa dla miłośników przyrody  
i poszukiwaczy przygód. 

S

MAGADAN-KOLYMA 
-JAKUCJAROSJA:
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie i wylot do Irkucka z przesiadką w Moskwie.
DZIEŃ 2 
Przylot do Irkucka – miasta związanego z losami polskich zesłańców. Pierwszy spacer 
w warunkach syberyjskiej zimy – zwiedzanie oryginalnego skansenu drewnianych 
domostw, soboru Objawienia Pańskiego i neogotyckiego tak zwanego „polskiego 
kościoła″ oraz cerkwi Zbawiciela z początku XVIII wieku (przy odrobinie szczęścia 
możliwość wsłuchania się w cerkiewne chóry). Okazja na zakupy przydatne na 
dalszą część wyprawy, na przykład: rozgrzewające goździki, czekolada, piersióweczki 
z ziołowymi nalewkami lub buriackim balsamem (leczy wszystkie możliwe infekcje 
już po dwukrotnym spożyciu! Warunek: w ilości nie mniejszej niż jedna półlitrowa 
butelczyna…). Powolne oswajanie się z nieznanym wcześniej światem tęgich mrozów, 
wielkich śniegów i wiecznej zmarzliny. Pierwsze ważne odkrycie: ludzie żyją tu całkowicie 
normalnie, nie przejmując się zbytnio mroźną aurą. W prawie każdej dzielnicy działa 
lodowe miasteczko uciech wszelakich, w których pełno jest  zjeżdżalni, lodowisk, górek i 
pagórków. Mroźna aura daje też nieskończone możliwości rzeźbiarzom specjalizującym 
się w tworzeniu najrozmaitszych lodowych scen rodzajowych. Pod koniec pierwszego 
dnia przychodzi uspokajająca refleksja, że wcześniejsze wyobrażenia były trochę na 
wyrost, że chyba podoła się trudom syberyjskiej wyprawy… Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu przejazd do znanej z malowniczego położenia nad samym brzegiem 
Bajkału – Listwianki. Wizyta w skansenie Talcy, w którym można zdobyć pierwszą 
wiedzę o mieszkańcach Syberii, ich domostwach, ubiorach itp. Kontynuacja podróży 
do Listwianki. Przyjazd w okolicach południa. Zakwaterowanie. A po południu – ahoj, 
przygodo! Wyprawa „śnieżnochodami″ (rodzaj poduszkowca do jazdy na lodzie 
napędzanego śmigłem) wzdłuż Kolei Krugobajkalskiej. Ponad 80-kilometrowa 
linia kolejowa poprowadzona malowniczo wzdłuż klifowych wybrzeży Bajkału. 
Na trasie zbudowano czterdzieści tuneli i kilkanaście wiaduktów. To niezwykle 
ciekawe osiągnięcie myśli inżynieryjnej tamtych czasów. Zamarznięty Bajkał potrafi 
zaskakiwać. W przerwach między jazdami zapoznawanie się z różnymi rodzajami tafli 

lodowej: od niesamowitej gładzi lodowej, na której trudno postawić więcej niż trzy 
kroki nie zaliczając karkołomnego upadku, po powierzchnie zasypaną śniegiem aż do 
spiętrzonej lodowej kry, złowrogiej i podstępnej. Krótka nauka chodzenia i uciesznego 
ślizgania się po bajkalskim jeziorze. Wizyta w lokalnym domostwie, raczenie się 
smakołykami z gatunku „pielmieni″, „wareniki″ i obowiązkowo słynna w tej okolicy 
„solianka″.  Powrót do miejscowości Listwianki. Dla chętnych możliwość skorzystania 
z „bani″, czyli autentycznej syberyjskiej łaźni parowej, która od wieków umila życie 
mieszkańcom Syberii. Nocleg
DZIEŃ 4 
Podglądanie życia syberyjskiej wioski. Wycieczka piesza do Muzeum Bajkalskiego, w 
którym zobaczyć można praktycznie całe bogactwo fauny i flory Bajkału. Fakultatywna 
eksploracja lodowej pustyni Bajkału na skuterach śnieżnych, hen daleko, aż do 
przylądka Skripper i skutej o tej porze lodem osady o jakże dźwięcznie brzmiącej 
nazwie Bolszyje Koty lub też przejażdżka w stylu syberyjskich traperów, psim 
zaprzęgiem po tajdze. Wieczorem możliwość wyjścia do Teatru Pieśni Autorskiej 
na koncert poezji śpiewanej w wykonaniu miejscowego artysty, zafascynowanego 
pięknem surowej syberyjskiej przyrody i sławiącego pieśnią uroki siermiężnego, ale 
za to urokliwego wiejskiego życia. Powrót do miejsca zakwaterowania. Dla chętnych 
możliwość skorzystania z „bani″, czyli autentycznej syberyjskiej łaźni parowej.
DZIEŃ 5 
Po śniadaniu wyjazd w dalszą drogę – celem jest wyspa Olchon, która jednak 
na skutym lodem Bajkale przestaje być wyspą aż do roztopów… W trakcie podróży 
popas w przydrożnej wiosce, gdzie gospodynie serwują parujący na mrozie syberyjski 
przysmak – misternie ręcznie lepione „pozy″ – rodzaj wykwintnych pierogów  
z nadzieniem o niebiańskim wręcz smaku i takim samym aromacie (składniki farszu 
oraz dobór ilościowy składników są jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic kulinarnych 
tego regionu Syberii). Pod koniec dnia przeprawa suchą nogą przez skutą lodem 
cieśninę Olchońskie Wrota i dojazd do największej osady na wyspie – Chużyru. Kolacja. 
Nocleg w kwaterach prywatnych.

ROSJA: 
BAJKAŁ
-SYBERIA ZIMĄ

PRZYGODA NA ZAMARZNIĘTYM BAJKALE W ŚRODKU SYBERYJSKICH ZIM
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DZIEŃ 6 
Całodzienne podglądanie atrakcji Olchonu. Przeprawa 
na zamarzniętą taflę cieśniny Małe Morze, skąd już 
tylko krok do legendarnej skały zwanej Szamanką. 
Skała ta przez mieszkańców Syberii uważana jest za 
miejsce magiczne,  w którym drzemią ukryte moce  
i z którego na otoczenie promieniuje tajemnicza 
energia. To jeden z największych czakramów ziemskiej 
mocy. Tak przynajmniej wierzą wyznawcy szamanizmu,  
a w opowieściach  przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie jest wiele mniej lub bardziej autentycznych 
historii potwierdzających, że coś w tym względzie jest 
na rzeczy… Wierzyć – nie wierzyć? Na wszelki wypadek 
warto wykorzystać swoją tam obecność, aby pobrać  
z tej słynnej skały trochę dodatkowej energii również 
dla siebie… Tego dnia w programie jeszcze przejazd 
do buddyjskiej stupy na małej wysepce Ogoj. Kolacja 
składająca się z lokalnych przekąsek, dość suto 
podlewana niezwykłym, lekko wyskokowym rarytasem, 
produkowanym przez syberyjskich szamanów, który 
ma tą właśnie zaletę, że udrażnia węzły i czakramy 
energetyczne w człowieku już po pierwszym „stakanie″… 
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu kolejna eksploracja lodowej bajkalskiej 
pustki. Przejazd UAZ-em w okolicę cieśniny Małe Morze, 
oglądanie i fotografowanie malowniczych skalistych 
przylądków Trzej Bracia i Choboj. Wizyta w Pieszczance 
– dawnym stalinowskim łagrze. Próba uruchomienia 
wyobraźni i pochylenia się nad losem nieszczęśników, 
którym inni ludzie zainfekowani złowrogą ideologią 
stalinizmu zgotowali tak tragiczny los. Dalszy przejazd 
do Ust-Barguzina. Kolacja, a później gorąca bania, 
chłostanie się bez opamiętania witkami brzozowymi, po 
czym obowiązkowo tarzanie się w śniegu na zewnątrz... 
Co hartuje ciało, ale też krzepi duszę. Nocleg w kwaterach 
prywatnych.   
DZIEŃ 8 
Dalsze odkrywanie atrakcji Bajkału zimową porą. Objazd 
UAZ-em wokół niezwykle fotogenicznego półwyspu Święty 
Nos, do którego przylega równie malownicza Zatoka 
Cziwyrkujska, wrzynająca się i podmywająca klifowe  
w tym miejscu brzegi Bajkału porośnięte dziewiczą tajgą. 
Około południa jedna z większych atrakcji tej wyprawy: 
możliwość kąpieli w ciepłych mineralnych źródłach 
zlokalizowanych na brzegu Bajkału. Dalszy przejazd 
do położonej pośród tajgi osady Dawsza. Osadę tą 
zamieszkują głównie strażnicy przepięknego Rezerwatu 
Barguzińskiego. Wizyta w Muzeum Przyrodniczym, 
która zwykle jest pouczającą lekcją o ekstremalnych 
trudach życia w tym regionie Rosji, o jego faunie i florze,  
a wreszcie i o tajdze. Nocleg w kwaterach prywatnych.   
DZIEŃ 9 
Kontynuujemy wyprawę po zamarzniętym Bajkale. 
Po drodze co jakiś czas pojawiać się będą spiętrzenia 
zamarzniętej kry lodowej zwane torosami. Gdzieniegdzie 
olbrzymie naprężenia powodują rozległe pęknięcia lodu
i doprowadzają do pojawiania się zdradliwych szczelin. 
Aby te naprężenia nie przeniosły się na ludzi, w połowie 
trasy przystanek na łyk buriackiego balsamu… Dalsza 
jazda przez najdziksze ostępy tajgi w kierunku północnym 
aż do zapomnianego przez boga i ludzi Siewierobajkalska. 
Miasto to zawdzięcza swoje powstanie budowniczym 
Bajkalsko-Amurskiej Magistrali (BAM). Chwilowy powrót 
do cywilizacji i możliwość zresetowania się po trudach 
lodowej odysei. Kolacja. Nocleg. 
DZIEŃ 10
Jeden z bardziej relaksujących dni wyprawy. Przejazd 
na drugi brzeg Bajkału do urokliwego sanatorium  
w Chakusach, zbudowanego w środku głuchej tajgi. 
Czas na delektowanie się kąpielami w gorących 
uzdrowiskowych źródłach. Bieganie na bosaka po 
śnieżnych zaspach, zabawy w rzucanie śnieżkami dla 
ochłody. Około południa piknik w terenie – bajkalska 
ryba z rożna. Po południu droga powrotna do 

Siewierobajkalska. Następnie nieśpieszny spacer po 
miasteczku z końca świata, w którym czas zatrzymał 
się przechowując pamięć o dawnym ZSRR. Wizyta w 
muzeum Historii BAM-u da możliwość odnalezienia 
odpowiedzi na wiele wcześniejszych pytań i wątpliwości 
dotyczących faktów o budowie tej słynnej magistrali 
kolejowej. Kolacja. Nocleg       
DZIEŃ 11 
Rano wizyta w wiosce Bajkalskoje, która jest 
kwintesencją naszych wyobrażeń o syberyjskich osadach 
– drewniana zabudowa, samotna cerkiew, kolorowe 
zdobienia. Przy okazji spacer na skalisty przylądek  
z piękną panoramą Bajkału i Gór Bajkalskich. Czas wolny 
w centrum Siewierobajkalska i ostatnie wejście na lód 
Morza Syberii. Ostatnie chwile nad Bajkałem. Czas wolny 
na spacer. Po kolacji przejazd na dworzec kolejowy, 
wyjazd w wagonach kuszetkowych słynnego BAM-u  
i Transsybu do Krasnojarska.
DZIEŃ 12 
Cały dzień wciąż zmieniających się krajobrazów Syberii, 
oglądanych przez okno pociągu. Linia kolejowa przecina 
bezkresne przestrzenie tajgi pokrytej śniegiem, mija 
przycupnięte gdzieś w tajdze wioski. Miejscami można 
odnieść wrażenie, że czas zatrzymał się tu dawno temu. 
Odmianą w tym krajobrazie jest widok gigantycznej 
zapory hydroelektrowni w Bracku. Druga noc w pociągu.
DZIEŃ 13 
Przyjazd do Krasnojarska w godzinach rannych. 
Śniadanie. Transfer do hotelu, po czym zwiedzanie miasta 
między innymi: Plac Teatralny, wzgórze Karaułnaja, na 
którym stoi bardzo słynna kapliczka. Po południu wyjazd 
do Parku Narodowego Stołby. Zwiedzanie niezwykłego 
cudu natury – unikatowych granitowo-sjenitowych 
ostańców skalnych. Sesja fotograficzna ostańców  
i z ostańcami w tle. Powrót do Krasnojarska. Kolacja. 
Nocleg. Dla chętnych możliwość wyjścia na wieczorny 
spektakl teatralny.
DZIEŃ 14 
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy. 
Przylot w godzinach popołudniowych.

PRZYGODA NA ZAMARZNIĘTYM BAJKALE W ŚRODKU SYBERYJSKICH ZIM

CENA:     6900 PLN + 1290 USD  

800 PLN płatne przy zapisie
6 900 PLN na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
1 290 USD uczestnik zabiera ze sobą  

Wycieczka objazdowa o dużym 
stopniu trudności.

 

- przelot na trasie Warszawa-Moskwa-Irkuck; 
Krasnojarsk-Moskwa-Warszawa

- zakwaterowanie: hotele *** Irkucku i Krasnojarsku, 
hotel turystyczny w Siewierobajkalsku (pokoje 2-os. 
z łazienkami), baza turystyczna w Listwiance (domki 
2-3 os. z toaletami), kwatery prywatne w Chużyrze 
(pokoje wieloosobowe, sanitariaty na zewnątrz), 
kwatery prywatne w Ust Barguzinie (domki 2-3 os. 
z toaletami), w dniu 8 warunki traperskie (pokoje 
wieloosobowe, sanitariaty na zewnątrz), 2 noclegi w 
pociągu (przedziały sypialne 4-os.); korzystanie bani 
(tam, gdzie jest dostępna) bez dodatkowych opłat;

- wyżywienie: śniadania, obiad w dniach: 3, 6, 7, 8, 9, 
10, kolacja w dniach: 2-11 i 13; w czasie przejazdów 
po Bajkale organizator zapewnia zaprowiantowanie, 
uczestnicy biorą udział w przygotowywaniu posiłków 

- wszystkie transfery
- opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
- przejazdy: mikrobusami i autami terenowymi 
z doświadczonymi kierowcami, pociągiem z 
Siewierobajkalska do Krasnojarska (przedziały 4-os., 
kupejne)

- wycieczkę poduszkowcem wzdłuż Kolei 
Krugobajkalskiej

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

- koszty wizowania

- zwyczajowe napiwki ok. 40 USD
- pozostałe wyżywienie
- dopłata do pokoju 1-os. w hotelach i bazach 
turystycznych: 150 USD

- bilety wstępu i opłaty za permity 90 USD

CENA NIE ZAWIERA:

CENA ZAWIERA:

TERMINY:

I rata:    
II rata:    

III rata: 

15.02 – 28.02.2020 

01.03 – 14.03.2020

Grupy liczą maksymalnie 9 osób + pilot.

W zależności od stanu pokrywy lodowej 
i warunków atmosferycznych program 
może ulec modyfikacji.

UWAGA! 
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku im. Chopina w Warszawie. Wylot do Moskwy. Wieczorny spacer po 
Arbacie. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 2 
Zwiedzanie Moskwy: przejazd głównymi ulicami miasta, spacer po Placu czerwonym 
oraz wejście na Kreml – siedzibę rosyjskich władz, zabytkowe sobory oraz wielki car 
dzwon i car-armata. Przejazd do monumentalnej świątyni Chrystusa Zbawiciela, 
a następnie na Wzgórza Wróblowe, z których roztacza się wspaniała panorama 
miasta. Późnym popołudniem przejazd na lotnisko i wylot do Irkucka.
DZIEŃ 3
Przylot do Irkucka - stolicy Syberii Wschodniej w godzinach rannych. Śniadanie  
w Irkucku – mieście bardzo mocno związanym z historią polskich zesłańców. 
Następnie przejazd do znanej z malowniczego położenia nad samym brzegiem 
Bajkału – Listwianki. Po drodze wizyta w parku – muzeum Talcy. Poznanie kultury 
i folkloru rdzennych mieszkańców regionu bajkalskiego. Przy wjeździe do Listwianki 
czas na sesję zdjęciową w miejscu, gdzie rzeka Angara wypływa z Bajkału.  Przyjazd do 
Listwianki – zakwaterowanie i krótki odpoczynek. Po południu spacer wzdłuż brzegu 
jeziora przy relaksującym szumie fal najgłębszego akwenu słodkowodnego świata  
o niezwykle krystalicznej wodzie. Później wycieczka do Doliny Kriestowki, zwiedzanie 
drewnianej cerkwi św. Mikołaja. Powrót do Listwianki, nocleg.
DZIEŃ 4
Podglądanie życia syberyjskiej wioski. Wycieczka do Muzeum Bajkalskiego, w którym 
zobaczyć można praktycznie całe bogactwo fauny i flory najgłębszego jeziora 
na świecie! Następnie wjazd wyciągiem na Kamień Czerskiego, który jest jednym  
z najlepszych punktów widokowych  Bajkału i ujścia z niego rzeki Angary. Wieczorem 
możliwość wyjścia do Teatru Pieśni Autorskiej na koncert poezji śpiewanej  
w wykonaniu miejscowego artysty zafascynowanego pięknem Bajkału oraz surowej 

syberyjskiej przyrody. Powrót do miejsca zakwaterowania. Dla chętnych możliwość 
skorzystania z „bani″, czyli autentycznej syberyjskiej łaźni parowej.
DZIEŃ 5
Wczesne śniadanie. Przeprawa na drugą stronę Angary do Portu Bajkał. Wycieczka 
statkiem wzdłuż wybrzeża, gdzie przebiega trasa Kolei Krugobajkalskiej. To ponad 
80-kilometrowa linia kolejowa poprowadzona malowniczo wzdłuż klifowych wybrzeży 
Bajkału. Na trasie zbudowano 40 tuneli i kilkanaście wiaduktów. To niezwykle 
ciekawe osiągnięcie myśli inżynieryjnej tamtych czasów. Po drodze rzucanie kotwicy  
w najciekawszych miejscach trasy – czas na relaks i posiłek. Dla śmiałków możliwość 
zapoznania się z temperaturą wody w Bajkale w czasie kiedy inni będą próbować 
miejscowych smakołyków. W godzinach około wieczornych przyjazd do Arszanu - 
pięknie położonego uzdrowiska u stóp pasma Sajanu Wschodniego. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 6
Po śniadaniu nieśpieszny spacer po parku zdrojowym i wizyta w Hojmorskim 
klasztorze buddyjskim. Oglądanie niezwykłego wodospadu ukrytego w gardzieli 
kanionu rzeki Kyngargi. Następnie wycieczka do Doliny Tuńkińskiej zamieszkałej 
przez Buriatów. Wielka uczta krajoznawcza. Przejazd przez tajgę pośród wyniosłych 
szczytów Chamar-Daban i Sajanu Wschodniego. Gremialna kąpiel w źródłach 
termalnych w Żemczugu (wśród tamtejszych mieszkańców panuje przekonanie, że 
kwadrans moczenia się w  tych  mineralnych  wodach powoduje nie tylko ustąpienie 
wszelkich schorzeń skórnych i stawowych, ale przyczynia się także do gwałtownego 
przypływu energii, usuwając stres i poprawiając nastrój). Przejazd do Bajkalska. Dla 
chętnych wieczorny spacer wzdłuż brzegu Bajkału. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 7 
Wczesna pobudka. Przejazd mikrobusem do Ułan Ude. Trasa  przejazdu wiedzie  
piękną okolicą wzdłuż Bajkału oraz rzeki Selengi. Przyjazd na miejsce około południa. 
Zakwaterowanie, a następnie wycieczka do zabajkalskich starowierców, którzy 
zachowali unikalną kulturę, wpisaną na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. To 
unikalna okazja podejrzenia ich życia, wysłuchania koncertu staroruskich pieśni, 
zapoznania się ze zbiorami miejscowego muzeum oraz przymiarki tradycyjnych 
strojów. Jest to też raj dla smakoszy – gościnni starowiercy zapraszają do konsumpcji 
swoich tradycyjnych dań. Nocleg w Ułan Ude.

yprawa przyrodniczo-etnograficzna
+ przejazd koleją transsyberyjską  
i zwiedzanie Moskwy.W

BAJKAL I SYBERYJSKA
OKOLICA + MOSKWAROSJA:
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I rata:    

II rata:    

III rata: 

CENA:   7400 PLN + 1195 USD  

800 PLN płatne przy 
zapisie
7 400 PLN + 695 USD x 
kurs sprzedaży Pekao 
SA na 35 dni przed 
imprezą (minus I rata)
500 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

Wycieczka objazdowa 
o średnim stopniu 
trudności. 

BAJKAL I SYBERYJSKA
OKOLICA + MOSKWA

DZIEŃ 8 
Po śniadaniu zwiedzanie najważniejszych atrakcji Ułan Ude: górujący 
nad nim pomnik głowy Lenina, Plac Rewolucji, cerkiew Hodegetrii 
oraz tamtejszy „Arbat″. Następnie wycieczka do centrum rosyjskiego 
buddyzmu – Iwolgińska. Zwiedzanie i sesja fotograficzna, dalszy 
przejazd do Ust’-Barguzina ze zwiedzaniem po drodze XVIII-wiecznego 
Soboru Strieteńskiego. Ta dobrze zachowana budowla o śnieżno-
białych ścianach wyraźnie kontrastuje z wszechogarniającym morzem  
zielonej tajgi. Przejazd urokliwą drogą wzdłuż Bajkału z przystankami na 
punktach widokowych. Przyjazd do Ust’-Barguzina w godzinach wczesno 
wieczornych. Zakwaterowanie w kwaterach prywatnych. Drink powitalny 
w wersji „malenkij stakanczik″… Kolacja składająca się z rarytasów kuchni 
syberyjskiej, a po kolacji oglądanie jednego z najładniejszych zachodów 
słońca w całej Rosji. Nocleg w kwaterze.
DZIEŃ 9 
Całodzienna wycieczka do Doliny Barguzińskiej – jeden z ładniejszych 
obszarów nad Bajkałem sławionych wierszem i pieśnią przez barda 
z Listwianki. Jazda po stepie do świętego kamienia Byk-Kamień  
z oglądaniem po drodze petroglifów sprzed ponad 2 tys. lat. Wejście 
na punkt widokowy, wizyta na cmentarzu w Barguzinie, po czym dalszy 
przejazd i piknik pośród dziewiczej surowej syberyjskiej przyrody. Powrót 
do Ust’-Barguzina i kolejna możliwość podreperowania sił w lokalnej 
„bani″. Nocleg w kwaterze.
DZIEŃ 10
Po śniadaniu wyjazd do portu, a następnie całodzienny rejs na największą 
wyspę Bajkału – Olchon. Po drodze możliwość podziwiania wspaniałej 
fauny i flory jeziora zwanego przez miejscowych „Świętym morzem″. 
Na wodach Małego Morza oglądanie zapierających dech w piersiach 
skalistych przylądków wyspy. Przypłynięcie do wioski Chużyr w godzinach 
wieczornych. Zakwaterowanie w kwaterach prywatnych. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 11
Po śniadaniu wyprawa UAZ-ami na nadbajkalskie safari. Jazda drogami, 
ale bardziej bezdrożami przez niezwykłe malownicze stepy znajdujące 
się w północnej części Olchonu. Postój w osadzie Piesczanaja, w której 
znajdują się ruchome wydmy oraz miejsca, na którym stał kiedyś 
stalinowski łagier. Kolejny przystanek przy skalistych przylądkach Choboj 
i Trzej Bracia, po czym zjazd do pięknej doliny Uzury dochodzącej do 
brzegu Bajkału. Powrót do Chużyr. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 12
Dzień ładowania energetycznych akumulatorów organizmu na Olchonie. 
Plażowanie nad Zatoką Sarajską, próby zanurzenia się i kąpieli  
w cieplejszych zatoczkach. Podziwianie i fotografowanie na różne sposoby 
Skały Szamanki - ikony Bajkału, uważanej przez wyznawców szamanizmu 
za jedno z 9 najświętszych miejsc Azji i jeden z największych czakramów 
energetycznych Ziemi (wypaleni „wyścigiem szczurów″ pracownicy 
wyższego szczebla moskiewskich korporacji bardzo często przyjeżdżają 
nad Bajkał tylko w to miejsce, aby się odstresować i naładować energią). 
Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 13
Przejazd do polskiej wioski pod Irkuckiem – Wierszyny. Wieś została 
założona ponad sto lat temu. Podglądanie życia mieszkańców, spacer 
na cmentarz i do kościoła. Zakwaterowanie w kwaterach prywatnych. 
Spotkanie z miejscowym proboszczem, a wieczorem biesiada przy 
„stakanie″ i potrawach serwowanych przez wierszyńskie gospodynie. 
Ożywione dysputy egzystencjalne  pomiędzy  jednym  a  drugim  toastem  
wznoszonym  przez  gospodarzy.
DZIEŃ 14 
Po śniadaniu przejazd do Irkucka. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. 
Po południu zwiedzanie miasta, spacer nadrzecznym bulwarem. 
Podziwianie drewnianych domostw, w których obecnie mieszczą się 
najlepsze kawiarnie i restauracje Irkucka, soboru Objawienia Pańskiego 
i neogotyckiego polskiego kościoła oraz cerkwi Zbawiciela z początku 
XVIII wieku. Powrót do hotelu. Fakultatywnie możliwość podejrzenia życia 
nocnego Irkucka, udziału w potańcówce lub dyskotece. Nocleg w Irkucku. 
DZIEŃ 15
Po śniadaniu wizyta na centralnym targowisku miejskim - możliwość 
zakupu najwyższej jakości wędzonych ryb, kawioru po okazyjnych cenach 
i szeroko rozumianych suwenirów). Około południa przejazd na dworzec 
kolejowy. Wyjazd pociągiem Kolei Transsyberyjskiej do Krasnojarska. Po 
drodze podglądanie „Sybiru″ – legendarnej odludnej, złowrogiej, surowej, 
aczkolwiek jednocześnie bardzo pięknej części Rosji z dziewiczą przyrodą. 
Nocleg w pociągu, wagony kupejne 4-osobowe.

 
TERMINY:

!

25.05 – 10.06.2020
09.06 – 25.06.2020
21.06 – 07.07.2020*
21.07 – 06.08.2020*
10.08 – 26.08.2020*
22.08 – 07.09.2020
07.09 – 23.09.2020
*wysoki sezon – dopłata 
680 PLN + 170 USD

DZIEŃ 16
Przyjazd do Krasnojarska w godzinach rannych. 
Po śniadaniu zwiedzanie miasta - między 
innymi: Placu Teatralnego, wzgórza Karaułnaja, 
na którym stoi legendarna kapliczka miasta. 
Po południu wyjazd do Parku Narodowego 
Stołby. Zwiedzanie niezwykłego cudu natury – 
unikatowych granitowo-sjenitowych ostańców 

skalnych. Sesja fotograficzna ostańców  
i z ostańcami w tle. Powrót do Krasnojarska. 
Nocleg. Dla chętnych możliwość wyjścia na 
wieczorny spektakl teatralny.
DZIEŃ 17
Po śniadaniu wylot do Moskwy. Transfer i wylot 
do Warszawy. Przylot do Polski w godzinach 
popołudniowych.

CENA ZAWIERA:
- przeloty na trasie Warszawa-Moskwa; Moskwa-Irkuck; 
Krasnojarsk-Moskwa-Warszawa
- przejazdy pociągami na trasach: Irkuck – Krasnojarsk - 
wagony kupejne, przedziały 4 os.
- zakwaterowanie: hotele *** w Moskwie, Irkucku, Ułan Ude, 
Krasnojarsku, hotel turystyczny w Arszanie, Bajkalsku i 
Listwiance (pokoje 2-os. z łazienkami), baza turystyczna 
na Olchonie (pokoje 2-os. w domkach; toalety, prysznice 
na zewnątrz), kwatery prywatne w Ust’-Barguzinie i 
Wierszynie (pokoje 2-os.; toalety na zewnątrz, mycie w 
bani); korzystanie z bani (tam, gdzie jest dostępna) bez 
dodatkowych opłat, jeden nocleg w pociągu na trasie 
Irkuck-Krasnojarsk.
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na całej trasie 
za wyjątkiem kolacji w pociągu, a także w Irkucku, 
Krasnojarsku i Moskwie. Dodatkowo obiad w dniach: 5, 9, 11
- wszystkie transfery
- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika
- występ folklorystyczny w Tarbagataju
- całodniową wycieczkę samochodami terenowymi po 
Olchonie
- przejazdy: mikrobusami, autami terenowymi oraz 
przeprawy promowe
- rejs kutrem turystycznym przez Bajkał
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR)
- koszty wizowania

- zwyczajowe napiwki ok. 40 USD
- bilety wstepu 95 USD
- dopłata do pokoju 1-os. w Moskwie, Irkucku, Ułan Ude 
oraz Krasnojrsku 150 USD

CENA NIE ZAWIERA:

Uwaga! Istnieje możliwość 
bezpośredniego powrotu 
samolotem z Irkucka do 
Warszawy z przesiadką w 
Moskwie (15. dnia wyprawy).
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i wylot do 
Moskwy. Transfer do hotelu. Po zakwaterowaniu i kolacji 
spacer po centrum. Przejazd tajemniczym moskiewskim 
metrem, rozsławionym za sprawą rosyjskiej literatury 
fantastycznej… Wieczorem wizyta na Arbacie, ulicy 
wszelkiej maści artystów, malarzy i spacerujących 
tłumów lub też fakultatywnie możliwość wyjścia do 
teatru. Nocleg.
DZIEŃ 2
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Moskwy:  wejście 
na Kreml – siedzibę rosyjskich władz, zabytkowe 
sobory oraz wielki car dzwon i car-armata. Spacer do 
wspaniałej świątyni Chrystusa Zbawiciela, położonej nad 
brzegiem rzeki Moskwy. Powrót do ścisłego centrum – 
przejazd centralnymi ulicami do punktu widokowego 
na Wzgórzach Wróblowych, z którego roztacza 
się zapierająca dech panorama miasta. Po kolacji 
przejazd na dworzec kolejowy. Wyjazd pociągiem Kolei 
Transsyberyjskiej do Kazania. Nocleg w pociągu, wagony 
kupiejne.
DZIEŃ 3
Przybycie do stolicy Tatarstanu, Kazania. Po śniadaniu 
rozpoczęcie zwiedzania od meczetu Mardżani  
w dzielnicy starotatarskiej, następnie piękny Sobór 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Na koniec 
atrakcja z listy UNESCO, tzw. Kazański Kreml. Cytadela 
została wzniesiona przez Iwana Groźnego i mieści wiele 
niezwykłych obiektów architektonicznych, jak Dom 
Gubernatora, czy sobór Zwiastowania. Po zajściu słońca 
– przejażdżka po centrum i przechadzka głównym 
deptakiem miasta. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja,  
a wieczorem dla chętnych spacer promenadą nad rzeką 
Kazanką.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Wizyta w Muzeum Tatarstanu, reklamowanym 
jako najwspanialsze muzeum historii i kultury regionu 
nadwołżańskiego, barwnie prezentującym niełatwą 
historię tego regionu. Po muzeum przejazd do grodu 
Swijażsk, który założył car Iwan Groźny. Zwiedzanie 
klasztoru, który w czasach komunistycznych zamieniony 
został w więzieniei szpital psychiatryczny. Wieczorny 

posiłek składający się z dań kuchni tatarskiej. Transfer na 
dworzec. Nocny przejazd pociągiem do Jekaterynburga. 
DZIEŃ 5
Dotarcie do stóp Uralu, Jekaterynburga. Tutaj z rozkazu 
Lenina przeprowadzono egzekucję cara Mikołaja II 
i rodziny Romanowów. Wydarzenie to upamiętnia 
Cerkiew na Krwi, od której rozpocznie się zwiedzanie 
miasta. Podziwianie fasad Rezydencji Rastorgujewów 
i Charitonowów, Jekaterynburskiego Cyrku oraz 
panoramy miasta z wieżowca Basznia Iset. Fotosesja na 
symbolicznej granicy Europy i Azji. Kolacja. Dla chętnych 
wieczorny spacer. Nocleg.
DZIEŃ 6
Po śniadaniu wyjazd Koleją Transsyberyjską do 
Nowosybirska. Czas na rozmowy, przemyślenia, 
integrację na trasie najdłuższej linii kolejowej świata. 
Nocleg w pociągu.
DZIEŃ 7
Poranny przyjazd do Nowosybirska. Zwiedzanie 
nieoficjalnej stolicy Syberii: Sobór Wniebowstąpienia 
Pańskiego, w którym znajdują się relikwiarze 
wielu świętych prawosławnych, główny teatr opera 
Nowosybirska znajdujący się na placu Lenina oraz 
jeden z symboli miasta, pochodząca z XIX wieku kaplica 
św. Mikołaja. Czas na tętniącym życiem rynku miasta. 
Popołudniowa wizyta w miasteczku akademickim 
Akademgorodok, powstałym z postanowienia Komitetu 
Centralnego ZSRR w latach 60. Odjazd wieczornym 
pociągiem do Irkucka.
DZIEŃ 8
Miło spędzamy czas w pociągu, pokonując wielkie 
syberyjskie rzeki, rozmyślając nad bezkresem Syberii  
i zastanawiając się, o czym szumią mijane brzozy.
DZIEŃ 9
Wczesnym rankiem przyjazd do Irkucka. Śniadanie  
w Irkucku – mieście, w którym w 1866 roku polscy zesłańcy 
doprowadzili do wybuchu powstania zabajkalskiego. 
Zwiedzanie oryginalnego skansenu drewnianych 
domostw, soboru Objawienia Pańskiego i neogotyckiego 
„polskiego kościoła″ oraz cerkwi Zbawiciela z początku 
XVIII wieku (przy odrobinie szczęścia możliwość 
wsłuchania się w śpiew cerkiewnego chóru). Przejazd do 

znanej z malowniczego położenia nad samym brzegiem 
Bajkału - Listwianki. Wizyta w Muzeum Bajkalskim. 
Wycieczka do doliny Kriestowki, zwiedzanie drewnianej 
cerkwi św. Mikołaja. Czas na wjazd wyciągiem na Kamień 
Czerski, który jest jednym z najlepszych punktów 
widokowych w okolicy. Następnie spacer wzdłuż brzegu 
jeziora przy relaksującym szumie fal najgłębszego, 
słodkowodnego akwenu świata, o niezwykle krystalicznej 
wodzie.  Wieczorem możliwość wyjścia do Teatru Pieśni 
Autorskiej na koncert poezji śpiewanej w wykonaniu 
miejscowego artysty, zafascynowanego pięknem 
surowej syberyjskiej przyrody i sławiącego pieśnią uroki 
siermiężnego, ale za to urokliwego wiejskiego życia. 
Kolacja. Dla chętnych możliwość skorzystania z „bani″, 
czyli syberyjskiej łaźni parowej.
DZIEŃ 10
Wczesne śniadanie. Przeprawa na drugą stronę Angary 
do Portu Bajkał. Rejs kutrem (ok. 3 h + przerwa na 
wycieczkę w tajgę z obiadem ok.  1,5 h) do Sludianki 
wzdłuż linii brzegowej, którą poprowadzona jest trasa 
Krugobajkalska – ponad 80-kilometrowa linia kolejowa 
poprowadzona malowniczo wzdłuż klifowych wybrzeży 
Bajkału. Na jej trasie zbudowano czterdzieści tuneli  
i kilkanaście wiaduktów. To niezwykle ciekawe 
osiągnięcie myśli inżynieryjnej tamtych czasów. Po 
drodze postoje i popasy w najciekawszych miejscach 
między innymi przy najbardziej spektakularnym 
wiadukcie w malowniczej zatoczce - przy odrobinie 
szczęścia można spotkać tam fokę bajkalską. Przystanek 
także przy  najdłuższym i najkrótszym tunelu, również 
wycieczka piesza do zagubionego w leśnej ostoi tajgi 
pensjonatu. Obiad w pensjonacie zakrapiany najlepszym 
na Syberii samogonem pędzonym ze świeżych pędów 
sosny syberyjskiej z dodatkiem orzeszków limby. Dalszy 
rejs do Sludianki. Przesiadka na mikrobus, dalszy 
przejazd stepem wzdłuż malowniczego pasma Sajan, 
po czym tuż przed Arszanem wyjazd na drogę górską. 
Na nowo zaczyna się tajga, a pośród tego morza zieleni 
położone jest uzdrowisko Arszan. Przyjazd w godzinach 
wieczornych. Kolacja. Nocleg. 

SZLAK 
TRANSSYBERYJSKI:

AZJATYCKA ODYSEJA: MOSKWA - KAZAŃ - JEKATERYNBURG – 
NOWOSYBIRSK - BAJKAŁ - MONGOLIA - GOBI – PEKIN

ROSJA-
MONGOLIA

+OPCJA PEKIN
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DZIEŃ 11
Po śniadaniu wycieczka do Doliny Tuńkińskiej 
zamieszkałej przez Buriatów. Wielka uczta krajoznawcza. 
Przejazd przez tajgę pośród wyniosłych szczytów 
Chamar-Daban i Sajanu Wschodniego. Przyjazd do 
Arszanu. Nieśpieszny spacer po parku zdrojowym. 
Oglądanie niezwykłego wodospadu, ukrytego  
w gardzieli kanionu rzeki Kyngargi. Gremialna kąpiel  
w źródłach termalnych w Żemczugu (wśród 
tamtejszych mieszkańców panuje przekonanie, że nawet 
półgodzinne moczenie się w tych  mineralnych  wodach 
powoduje gwałtowny przypływ energii, usuwa stres  
i poprawia nastrój). Powrót do Arszanu. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 12
Wczesna pobudka. Przejazd mikrobusem do Sludianki 
pod monumentalny, zbudowany z marmuru dworzec  
Kolei Transsyberyjskiej. Przesiadka na pociąg ze 
Sludianki do Ułan Ude. Trasa przejazdu wiedzie  
piękną okolicą wzdłuż Bajkału oraz rzeki Selengi. 
Przyjazd na miejsce około południa. Zakwaterowanie, 
a następnie wycieczka do zabajkalskich starowierców. 
Unikalna okazja podejrzenia ich życia, wysłuchania 
koncertu staroruskich pieśni, zapoznania się ze 
zbiorami miejscowego muzeum oraz na przymiarki 
tradycyjnych strojów.  Jest to też raj dla smakoszy – 
gościnni starowiercy zapraszają do konsumpcji swoich 
tradycyjnych dań. Jeszcze przed zachodem słońca 
zwiedzanie najważniejszych atrakcji Ułan Ude: górujący 
nad nim pomnik głowy Lenina, Plac Rewolucji, cerkiew 
Hodegetrii oraz tamtejszy „Arbat″. Nocleg w Ułan Ude.
DZIEŃ 13
Śniadanie. Kontynuacja zwiedzania stolicy Buriacji, 
Ułan Ude. Przejazd mikrobusem w kierunku granicy z 
Mongolią. Podróż do Kiachty, przekroczenie granicy. W 
godzinach wieczornych początek podróży pociągiem 
Kolei Transmongolskiej.

DZIEŃ 14
Wczesnym rankiem przyjazd do największego miasta 
Mongolii, Ułan Bator. Śniadanie w restauracji hotelowej. 
Przejazd obrzeżami stolicy do Parku Narodowego 
Hustai. Zakwaterowanie i lunch w obozie gerów (jurt). 
Późnym popołudniem „safari″ fotograficzne, w tym 
poszukiwanie koni Przewalskiego, gatunku uznanego 
za wymarły na wolności.  Kolacja i nocleg w jurtach 
turystycznych.
DZIEŃ 15
Dzień bogaty w historię Wielkiego Stepu. Podróż do 
Chachorin z postojem na wydmach Mongol Els – 
możliwość podziwiania ciągnących się w dal równin 
z garbu wielbłąda. Popołudniowa wizyta w muzeum 
historii Karakorum – dawnej stolicy Mongołów. 
Wieczorna zaduma nad krajobrazem doliny rzeki 
Orchon. Kolacja i nocleg w jurtach.
DZIEŃ 16
Rano zwiedzanie klasztoru Erdeni Dzu, jednego  
z najstarszych klasztorów lamajskich w Mongolii. Lunch 
w obozie gerów i przejazd do Ułan Bator. Po przyjeździe 
wieczorem kolacja i nocleg w hotelu (UB Inn). 
DZIEŃ 17
Po śniadaniu wycieczka do PN Tereldż, ze zwiedzaniem 
po drodze olbrzymiego posągu Czyngis-chana. Lunch 
w obozie gerów. Po południu powrót do Ułan Bator  
i zwiedzanie miasta: klasztor Gandan, plac Czyngis-
chana i Muzeum Dinozaurów. Występ folklorystyczny. 
Kolacja pożegnalna i zakupy. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 18
Poranny transfer na lotnisko i wylot do Warszawy 
z przesiadką w Moskwie. Zakończenie imprezy na 
lotnisku Okęcie w Warszawie. 

Wycieczka objazdowa o średnim 
stopniu trudności. 

I rata:   
II rata:    

III rata: 

CENA:     8 670 PLN + 1 980 USD

800 PLN płatne przy zapisie
8 670 PLN + 1 000 USD x kurs sprzedaży Pekao 
SA na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
980 USD uczestnik zabiera ze sobą

 
TERMINY:

01.06 – 18.06/21.06.2020
15.06 – 02.07/05.07.2020 
20.07 – 06.08/09.08.2020

10.08 – 27.08/30.08.2020
31.08 – 17.09/20.09.2020                            
                      

CENA ZAWIERA:

- przeloty na trasach Warszawa-Moskwa oraz Ułan 
Bator -Warszawa

- przejazdy pociągami na trasach Moskwa-Kazań, 
Kazań-Jekaterynburg, Jekaterynburg- Nowosibirsk; 
Nowosybirsk-Irkuck, Suche Bator -Ułan Bator, wagony 
sypialne (kupiejne), przedziały 4-os.

- zakwaterowanie: hotele *** w miastach na trasie, 
hotel turystyczny w Listwiance i Arszanie (pokoje 2-os., 
z łazienkami), ośrodki jurt turystycznych w Mongolii 
(jurty 2-os., sanitariaty w oddzielnych budynkach), 6 
noclegów w pociągach (przedziały sypialne 4-os.); 

- wyżywienie: śniadania w dniach: 2-4, 6-7, 9-18,; 
obiady/pikniki w dniach: 10, 13-16; kolacje w dniach: 
1-5, 7, 9-12, 14-17.

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków 
narodowych

- występ folklorystyczny w Tarbagataju i Ułan Bator
- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika oraz 
usługi przewodników lokalnych

- przejazdy: mikrobusami, autami terenowymi, kutrem 
turystycznym oraz przeprawy promowe

- ubezpieczenie TU Europa 
(KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR)

- wyżywienie w czasie przejazdu Koleją 
Transsyberyjską

- zwyczajowe napiwki ok. 50 USD i 10 USD w Pekinie
- dopłata do pokoju 1-os.: 170 USD (w Moskwie, Kazaniu, 
Jekaterynburgu, Irkucku, Ułan Ude, Ułan Bator)

CENA NIE ZAWIERA:

CENA OPCJI 
OBEJMUJE:

CENA OPCJI
NIE OBEJMUJE:

- przelot Pekin - Warszawa
- przejazd pociągiem Ułan Bator -Pekin
- przejazd mikrobusem
- usługi anglojęzycznych przewodników 
lokalnych
- zakwaterowanie w hotelu 3* w Pekinie; 
1 nocleg w pociągu
- wyżywienie: śniadania w dniach: 20, 21; 
kolacje  w dniach: 19, 20.

- napiwków 10 USD
- dopłaty do pokoju 1-os. 60 USD 

DZIEŃ 18
Poranny transfer i rozpoczęcie podróży koleją. Krajobraz stepowy za 
oknami zastąpi pustynia Gobi, druga pod względem wielkości pustynia 
świata. Przekroczenie granicy chińskiej w godzinach wieczornych.
DZIEŃ 19
Przyjazd do Pekinu w godzinach popołudniowych. Zwiedzanie Pałacu 
Letniego, przejażdżka „smoczą łodzią″ po jeziorze Kunming. Transfer 
do hotelu i zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg w hotelu. 
DZIEŃ 20 
Od rana zwiedzanie Placu Bramy Niebiańskiego Spokoju 
(Tien’anmen) oraz wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO Zakazanego 
Miasta.  Następnie przejazd do Mutianyu. Wycieczka do jednego  
z najbardziej znanych symboli Chin - Wielkiego Muru. Powrót do 
Pekinu na kolację. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 21
Zakończenie azjatyckiej odysei: po śniadaniu transfer na lotnisko i 
wylot do Warszawy. Koniec wyprawy.

OPCJA PEKIN
CENA OPCJI PRZY MIN. 4 OS.:  
870 PLN + 570 USD 

UWAGA: Przy liczbie chętnych mniejszej niż 6 osób, 
opcja „Pekin” realizowana będzie bez udziału 
pilota z przewodnikiem anglojęzycznym.!
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CENA ZAWIERA:

SRI LANKA
+OPCJA MALEDIWY

DZIEŃ 1                                            
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot na Sri 
Lankę przez jeden z europejskich portów lotniczych. 
Przerwa tranzytowa i wylot do Kolombo. 
DZIEŃ 2 
Przylot na lotnisko Bandaranaike w Katunayake koło 
Kolombo. Wyjazd w kierunku Anuradhapury. Po drodze 
przystanek na krótki odpoczynek w miejscowości 
Puttalam. Po przyjeździe do pierwszej stolicy Sri 
Lanki - Anuradhapury (ok. 177 km) zakwaterowanie i 
odpoczynek. Wieczorem (dla chętnych - fakultatywnie 
rowerem) zwiedzanie miasta. Tu znajdują się jedne z 
największych stup buddyjskich (Ruwanwalisaja zwana 
Wielką Stupą, czy wihara Abhajagiri) oraz święte drzewo 
Bo - „potomek″ oryginalnego drzewa, pod którym siadał i 
medytował sam Budda. Kolacja i nocleg w dawnej stolicy.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu zwiedzanie najstarszego i największego 
kompleksu zabytków cejlońskich pierwszej stolicy 
Sri Lanki: dagoba Dźetawanarama i zespół świątynny 
Abhajagiri. Anuradhapura zaliczona jest do najstarszych 
na ziemi miast stale zamieszkanych, wpisana na listę 
UNESCO, była stolicą Cejlonu przez niemal 1500 lat (od 
IV w p.n.e. do początku XI w n.e.). Po południu przejazd 
do miejscowości Ritigala. Spacer lankijską dżunglą do 
pozostałości leśnego klasztoru. Kontynuacja przejazdu 
do Polonnaruwy - „śpiącego miasta″. Kolacja, nocleg w 
bungalowach, położonych nieopodal pól ryżowych.
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu zwiedzanie drugiej stolicy Sri Lanki - 
Polonnaruwy 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. 
Wizyta w tradycyjnym młynie, który produkuje 10 ton ryżu 
na godzinę. Następnie jeep safari w Parku Minneriya. 
Powrót na nocleg do Polonnaruwy. 
DZIEŃ 5 
Rano spacer po mieście, podziwianie sieci kanałów i 
zbiorników wodnych, które magazynowały wodę w porze 
suchej za czasów świetności. Podglądanie lokalnych 
kobiet piorących w zbiornikach ubrania oraz bawiących 
się w wodzie dzieci… Wyjazd do Sigirii - Lwiej Skały, 
gdzie czeka nas „wspinaczka” do pałacu na szczycie. 
Odwiedzamy twierdzę z V w. (wpisana na listę UNESCO) 
z malowniczym Ogrodem Wodnym, Ogrodem Skalnym i 
schodami prowadzącymi na taras pałacowy, Lustrzaną 
Ścianą oraz znanymi na całym świecie skalnymi freskami, 
które po XV wiekach nadal promienieją kolorami. Kolacja 
i nocleg.

DZIEŃ 6 
Wyjazd do Kandy, malowniczego miasta położonego 
na wzgórzach, które było ostatnią królewską twierdzą 
broniącą się przed portugalską, holenderską i brytyjską 
dominacją kolonialną do roku 1815. Sanktuarium 
średniowiecznej kultury, sztuki, rzemiosła artystycznego 
i życia wyższych sfer. Po drodze zwiedzanie świątyń 
skalnych w Dambulli i ogrodu przypraw w Matale 
(pieprz i wanilia, kolendra i kardamon, cynamon i gałka 
muszkatołowa, itp. oraz sporządzone z nich ekstrakty 
i mikstury w celach kulinarnych i leczniczych). Po 
przyjeździe wizyta w  centrum, skupiającym się wokół 
jednej głównej ulicy oraz w Sanktuarium Świętego 
Zęba Buddy z XVI w. Odwiedzimy Centrum Kultury, gdzie 
odbędzie się pokaz tradycyjnych tańców przy rytmach 
lokalnej muzyki. Kolacja i nocleg w Kandy.
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu czas wolny na spacery po okolicy albo 
fakultatywnie do wyboru: przejazd do Pinnaweli ( wizyta 
w niezwykłym miejscu jakim jest sierociniec dla słoni, 
gdzie otacza się opieką te ogromne, porzucone zwierzęta) 
lub rafting - spływ dość leniwą rzeką w okolicach Kitulgali 
(dostępny dla wszystkich średnio sprawnych fizycznie). 
Dla chętnych - bardzo wczesny wyjazd z hotelu, przejazd 
ok. 2,5 godziny). Po południu przejazd do Nuwary Eliyi 
-  górskiego uzdrowiska położonego na wysokości 
1890 m n.p.m. pośród wysokich pasm górskich i plantacji 
herbaty. Po drodze wizyta na plantacji herbaty wraz 
z degustacją wyśmienitych cejlońskich herbat. Po 
przyjeździe zwiedzanie kolonialnego miasteczka. Kolacja 
i nocleg.
DZIEŃ 8 
Po śniadaniu wyjazd do Parku Narodowego Równiny 
Hortona, który leży na wysokości ponad 2000 m n.p.m. 
dlatego należy się spodziewać chłodniejszego i bardziej 
wietrznego klimatu niż na nizinach. Park obejmuje obszar 
31 km2 i jest mieszaniną górskich lasów i wilgotnych łąk. 
Jest ostoją dla niektórych gatunków roślin i zwierząt 
nie występujących nigdzie indziej. Jedną z atrakcji jest 
niepowtarzalny punkt widokowy, usytuowany na krawędzi 
płaskowyżu (870 m) tzw. Koniec Świata (World’s End). 
Opuszczamy miasto Nuwara Eliya i zjeżdżamy z gór na 
południe do Tissamaharamy. Po przyjeździe zwiedzanie 
miasteczka i lokalnej wytwórni napoju ( zbliżonego do 
naszego jogurtu). Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 9 
Wcześnie rano jeep safari do Parku Narodowego Yala. 
Jest to drugi największy park narodowy w Sri Lance, 
który obejmuje obszar 960 km2. W rezerwacie występują 
liczne gatunki ssaków, ptaków oraz gadów. Może uda się 
dojrzeć: słonie, bawoły, niedźwiedzia-wargacza, dziki, 
krokodyle, małpy a zwłaszcza lamparty. Park Narodowy 

Yala uznany jest za jedno z najlepszych na świecie 
miejsc do obserwacji właśnie lampartów (ze względu 
na największe zagęszczenie na km2). Powrót do hotelu 
na śniadanie. Przejazd do nadmorskiej miejscowości. Po 
drodze zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO miasta 
Galle. Spacer po mieście, gdzie mieścił się najstarszy i 
najważniejszy port Sri Lanki do czasu utworzenia Portu 
Kolombo. Kolacja i nocleg w Beruweli/Bentocie.
DZIEŃ 10
Dalsza jazda w kierunku Kolombo. Po drodze wizyta 
na farmie żółwi w miejscowości Kosgoda. Możliwość 
obserwacji kilku gatunków żółwi, szczególnie zagrożonego 
wymarciem żółwia szylkretowego. Większość jego jaj 
jest narażona na zniszczenie, gdyż samica pozostawia je 
na plaży bez żadnej osłony. Jaja można spotkać rozsiane 
na piasku, wzdłuż całego wybrzeża. W przeciągu dwóch 
lat od momentu otwarcia wylęgarni, dzięki pomocy 
rybaków, którzy zbierają jaja z plaż, udało się uratować i 
wypuścić na wolność około 100 tys. żółwi. Po przyjeździe 
do Kolombo zwiedzanie stolicy: Muzeum Narodowe, park 
Viharamahadevi (dawniej Park Victorii), ratusz, budynki 
postkolonialne i nowoczesne World Trade Centre, bazary, 
reprezentacyjne nabrzeże przy Domu Prezydenta. 
Kolacja. Nocleg w Kolombo.
DZIEŃ 11                       Po śniadaniu przejazd na lotnisko, 
wylot do Europy. Przylot, przerwa tranzytowa. Wylot do 
Warszawy, przylot w godzinach wieczornych.
 

CENA ZAWIERA:
- przeloty na trasie: Warszawa-Colombo-Warszawa, 
Colombo -Male-Colombo

- zakwaterowanie: Sri Lanka - hotele 3*
- wyżywienie: Sri Lanka - śniadania i kolacje
- transport: mikrobusy, autobusy
- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika na całej 
trasie

- opiekę lokalnych przewodników
- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR, 
NNW 3 000 EUR)

- opłaty za wizę na Sri Lankę - 30 USD
- biletów wstępu ok. 260 USD
- zwyczajowych napiwków 50 USD
- opłaty za fotografowanie i filmowanie
- dopłaty do pokoju 1-osobowego 480 USD

CENA NIE ZAWIERA:

I rata:

II rata:    

 

CENA:         5 970 PLN + 1 090 USD  
800 PLN płatne przy zapisie

5 970 PLN + 1 090 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA, płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)

  TERMINY:
12.01 – 22.01.2020*
18.02 – 28.02.2020*
08.07 – 18.07.2020* 
14.09 – 24.09.2020

21.10 – 31.10.2020
09.11 – 19.11.2020
28.12 – 07.01.2021**

Wycieczka 
objazdowo-
pobytowa o 
średnim stopniu 
trudności. 

OPCJA MALEDIWY
DOPŁATA  OK. 1270 PLN + 995 USD 

Cena zależy od 
liczby turystów 
wybierających opcję, 
długości pobytu i 
standardu hotelu.

* wysoki sezon - dopłata 400 PLN+100 USD
** termin sylwestrowy – dopłata 800 PLN + 230 USD

!
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DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników wyprawy na lotnisku w Warszawie. 
Wylot do Delhi przez port tranzytowy.
DZIEŃ 2 
Przylot do Delhi wcześnie rano. Transfer na dworzec 
kolejowy. Przejazd pociągiem do Amritsar. Przyjazd 
około godz. 13. Transfer do hotelu. Po krótkim 
odpoczynku przejazd na granicę indyjsko-pakistańską, 
aby zobaczyć uroczystą ceremonię zmiany warty. Powrót 
do hotelu. Po kolacji Złota Świątynia, jedna z perełek 
indyjskiej architektury, ozdobiona kilkoma kilogramami 
prawdziwego złota, najświętsze miejsce Sikhów, religii, 
która powstała w XV wieku z połączenia hinduizmu i 
islamu. Tutaj właśnie znajduje się oryginał ich świętej 
księgi - Sri Guru Granth Sahib. Okazja do zobaczenia 
ceremonii układania świętej księgi do snu. Wieczorem 
świątynia lśni w blasku świateł odbijanych na tafli 
jeziora. Nocleg w Amritsar.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Poranne zwiedzanie Złotej Świątyni. Transfer 
na lotnisko. Wylot do Srinagar. Przylot. Zakwaterowanie 
na pływającej łodzi (houseboat) na Jeziorze Dal. Spacer 
po mieście. Podejście na wzgórze do hinduskiej świątyni 
założonej przez Adi Śiankaraczarję, skąd roztacza się 
piękna panorama na miasto, jezioro Dal i na Hari Parbat, 
fort Akbara. Kolacja i nocleg na pływającej łodzi.
DZIEŃ 4 
Wcześnie rano dla chętnych, fakultatywna przejażdżka 
shikarą na lokalny targ (ok. 6 USD). Powrót na śniadanie, 
a następnie zwiedzanie Srinagaru: wspaniały meczet 
Jama Masjid, lokalne targowisko, mogolskie ogrody: 
Nishat Bagh i Shalimar Bagh. Po południu - przejażdżka 
łódeczkami po kanałach i Jeziorze Dal, zwiedzanie atelier 
typowych kaszmirskich wyrobów z papier mache. 
Kolacja i nocleg na pływającej łodzi.
DZIEŃ 5
Wcześnie rano wyjazd malowniczą, górską drogą w 
kierunku Ladakhu (230 km). Postój w Sonamarg - czas 
wolny na zakupy. Następnie przejazd przez przełęcz Zoji 
La (3505 m n.p.m.) i dalej przez bezludne przestrzenie 

górskie aż do Drass, zagubionej wioski. Późnym 
wieczorem dojazd do Kargil, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 6 
Przejazd do Alchi (trasa 160 km) przez przełęcz Namika 
La (3719 m) i przełęcz Fatu La (4094 m). Wita nas 
pierwszy posąg Buddy w wiosce Mulbekh, zbudowanej 
z kamieni średniowiecznej ladackiej fortecy, która była 
niegdyś bramą do Ladakhu. Zjazd serpentynami do 
klasztoru Lamayuru, pierwszej ladackiej gompy. Przyjazd 
do Alchi. Spacer po uliczkach, zwiedzanie gompy w Alchi 
Choskhor, którą założył w XI wieku Ringchen Zangpo. 
Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 7
Po śniadaniu podjazd do gompy Likir, należącej do 
szkoły Gelukpa oraz gompy Spitok z XV wieku, najstarszy 
klasztor porządku Gelugpa w Dolinie Indusu z tysiącletnią 
świątynią bóstw opiekuńczych, gonkhangiem. Po 
południu osiągamy cel podróży - dolina i miasto Leh, 
stolica Ladakhu. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 8 
Po wczesnym śniadaniu przejazd nad jezioro Pangong 
(160 km). Po drodze klasztor Thiksy, najpotężniejsza 
budowla doliny Ladakhu. Przejazd przez przełęcz Changla 
Pass (5360 m npm) i dalej nad  wysokogórskie jezioro 
Pangong (4550 m npm), którego większa część należy 
już do Tybetu. Rejon ten był do niedawna całkowicie 
niedostępny dla turystów. Pangong otaczają lodowce i 
pokryte śniegiem szczyty gór Pang-Gong oraz Chang-
Chenmo, którego odbicie ujrzeć można w niebiesko-
zielonych wodach jeziora. Kolacja. Nocleg w obozie nad 
jeziorem.
DZIEŃ 9 
Poranna penetracja tego prawdziwego sanktuarium 
natury. Powrót do Leh (160 km). Po drodze zwiedzanie 
klasztoru Hemis, najsłynniejszego klasztoru Ladakhu. 
Trekking wzdłuż drogi asfaltowej kanionem z 
urozmaiconymi formacjami skalnymi (ok. 6 km). Kolacja 
i nocleg w Leh.
DZIEŃ 10
Po śniadaniu przejazd nad wysokogórskie Jezioro 

Tsomoriri (223 km, 8 godz.) położone na 
pograniczu Tybetu Zachodniego, otoczone 
ośnieżonymi sześciotysięcznikami. 
Płaskowyż Rupshi jest zamieszkały przez 
Changpów, wędrownych pasterzy i bogaty 
w dziką zwierzynę. Kolacja i nocleg w 
namiotach w bazie Tsomoriri (4595 m npm).
DZIEŃ 11
Czas wolny na zatopienie się w bajecznej 
scenerii - mały spacer nad jeziorem. 
Powolny przejazd w zadumie do Leh (230 km)  
przez przełęcz Polokongka La (5 030 m npm), 
a następnie słynącą ze spektakularnych 
widoków drogę z Manali przez przełęcz 
Taglang La (5359 m npm) do Leh.  Kolacja i 
nocleg w Leh. 
DZIEŃ 12
Wcześnie rano wyjazd w kierunku Doliny 
Nubra (150 km, 6 godz.) jedną z najwyżej na 
świecie położonych dróg przejezdnych aż 
do przełęczy Khardung La (5 602 m npm), 
gdzie otwiera się fantastyczny widok na 
Stok Kangri. Następnie majestatyczny zjazd 
do wiosek Khardang i Khalsar. Następnie 
zwiedzanie gompy Diskit. Dla chętnych safari 
na bakryjskich wielbłądach (central Asia 

camel). Przejazd do bazy turystycznej w Sumur. Kolacja i 
nocleg w domkach campingowych w Sumur.
DZIEŃ 13
Po śniadaniu, przejazd przez most Koyak na drugą stroną 
rzeki Nubra i dla chętnych mały trekking do gompy 
Ensa. Powrót do Sumur. Po południu spacer do gompy 
Samthaling. Kolacja i nocleg w domkach campingowych 
w Sumur. 
DZIEŃ 14 
Po śniadaniu niespieszny powrót do Leh (115 km, 5 
godz.). Ponowne przekroczenie przełęczy Khardung La. 
Zwiedzanie Pałacu Królewskiego w Leh (w rekonstrukcji). 
Czas wolny na zakupy. Kolacja i nocleg w Leh.
DZIEŃ 15 
Transfer na lotnisko. Wylot z Leh do Delhi, przylot. Czas 
wolny na zakupy. Dla chętnych, fakultatywnie zwiedzanie 
Delhi lub fakultatywna wizyta w Muzeum Narodowym. 
Przejazd do hotelu. Pożegnalna kolacja.
DZIEŃ 16                                                       
Transfer na lotnisko. Wylot do Polski przez port tranzytowy.

KASZMIR 
- LADAKH

 TERMINY:

13.06 – 28.06.2020
09.07 – 24.07.2020*

03.08 – 18.08.2020*

22.08 – 06.09.2020

* wysoki sezon – dopłata 390 PLN

I rata:    
II rata:    

III rata:  

  

CENA:       6 450 PLN + 1 680 USD

800 PLN płatne przy zapisie

6 450 PLN na 35 dni przed imprezą (minus I rata)

1 680 USD uczestnik zabiera ze sobą

Wycieczka objazdowa o dużym stopniu 
trudności (wysokość).

iezwykła ta kraina zwana Małym Tybetem, księżycową ziemią czy też ShangriLa, ostatnim rajem 
na ziemi, rozciąga się na północ od Kaszmiru aż do granicy chińskiej. Jej niezwykłość polega na 
samym tylko oddaleniu, zniewalającym pięknie górskich krajobrazów i malowniczo położonych 

wiosek, których mieszkańcy, Tybetańczycy, okazują niezmiennie rozbrajającą gościnność. Spacerując po 
rajskiej Dolinie, zatapiamy się w marzeniach o świecie, który był niegdyś święty i nietknięty…

N

CENA NIE ZAWIERA:

CENA ZAWIERA:

- bilet lotniczy na trasie Warszawa – Delhi, Amritsar - 
Srinagar, Leh - Delhi – Warszawa
- bilet kolejowy na trasie Delhi - Amritsar
- opieka polskojęzycznego pilota 
- asysta lokalnych przewodników
- zakwaterowanie w przytulnych hotelach 
turystycznych w pokojach 2-os. z łazienkami, a 
także w guest housach,  komfortowych namiotach z 
łóżkami i zapleczem sanitarnym (z bieżącą wodą  
i dostępem do prądu) i na pływającej łodzi
- wyżywienie: śniadania i kolacje na całej trasie
- opłata za wizę indyjską
- transport: łódź, mikrobus lub jeepy 
- ubezpieczenie EUROPA 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu 70 USD
- dopłata do pokoju 1-os. 410 USD
- zwyczajowe napiwki 100 USD
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Moskwy. Transfer do hotelu. 
Zakwaterowanie. Odpoczynek. Nocleg.
DZIEŃ 2
Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Moskwy: wejście na Kreml – siedzibę rosyjskich 
władz, zabytkowe sobory oraz wielkie car dzwon i car-armata. Obiad. Wizyta na 
Arbacie, ulicy wszelkiej maści artystów, malarzy i spacerujących tłumów. Spacer do 
wspaniałej świątyni Chrystusa Zbawiciela. Następnie poznawanie moskiewskiego 
metra, monumentalne stacje, niezwykłe socrealistyczne rzeźby i malarstwo oraz 
historie i legendy związanie z tym cudem inżynieryjnym miasta. Wyjazd pociągiem 
„Imperatorskaja Rosija″. Powitalna kolacja i wyjazd do Kazania. 
DZIEŃ 3
Przybycie do Kazania. Po śniadaniu w pociągu, zwiedzanie stolicy Tatarstanu. 
Obiad składający się z dań kuchni tatarskiej oraz występ folklorystyczny, unikalna 
okazja wysłuchania koncertu tatarskich pieśni. Na koniec atrakcja z listy UNESCO, 
tzw. Kazański Kreml, cytadela została wzniesiona przez Iwana Groźnego i mieści 
wiele niezwykłych obiektów architektonicznych, jak Dom Gubernatora czy sobór 
Zwiastowania. Odjazd pociągiem do Jekaterynburga. Kolacja. Nocleg. 
DZIEŃ 4
Dotarcie do stóp Uralu, Jekaterynburga. Tutaj z rozkazu Lenina przeprowadzono 
egzekucję cara Mikołaja II i rodziny Romanowów. Wydarzenie to upamiętnia Cerkiew 
na Krwi, od której rozpocznie się zwiedzanie miasta. Fotosesja na symbolicznej 
granicy Europy i Azji. Powrót do pociągu i odjazd do Nowosybirska. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 5 
Śniadanie na pokładzie pociągu. Przyjazd do Nowosybirska. Zwiedzanie nieoficjalnej 
stolicy Syberii: wizyta w Muzeum Techniki Kolejowej, a następnie w głównym Teatrze 
Opery Nowosybirska, znajdującym się na placu Lenina. Spacer promenadą nad rzeką 
Ob. Po kolacji wyjazd pociągiem do Irkucka. 
DZIEŃ 6
Miło spędzamy czas w pociągu, pokonując wielkie syberyjskie rzeki. Czas na rozmowy, 
przemyślenia, integracje na trasie najdłuższej linii kolejowej świata. Nocleg w pociągu.  
DZIEŃ 7
Śniadanie w pociągu. Przyjazd do Irkucka – miasta, bardzo mocno związanego z historią 
polskich zesłańców.  Wizyta w skansenie Talcy, poznanie kultury i folkloru rdzennych 
mieszkańców regionu bajkalskiego. Powrót do Irkucka, podziwianie drewnianych 
domostw, w których obecnie mieszczą się najlepsze kawiarnie i restauracje Irkucka, 
spacer nadrzecznym bulwarem. Po kolacji powrót do pociągu. Nocleg.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Przyjazd do Portu Bajkał. Przejazd do znanej z malowniczego położenia 
nad samym brzegiem Bajkału – Listwianki. Podglądanie życia syberyjskiej wioski. 

Wjazd wyciągiem na Kamień Czerskego, który jest jednym z najlepszych punktów 
widokowych Bajkału i ujścia z niego rzeki Angary. Po obiedzie wycieczka do Muzeum 
Bajkalskiego, w którym można zobaczyć praktycznie całe bogactwo fauny i flory 
najgłębszego jeziora na świecie! Wizyta na miejskim targowisku – możliwość zakupu 
suwenirów oraz najwyższej jakości wędzonych ryb, kawioru po okazyjnych cenach. 
Piknik nad Bajkałem. Wyjazd pociągiem do Ułan Ude. 
DZIEŃ 9 
Śniadanie w pociągu. Przyjazd do Ułan Ude. Zwiedzanie najważniejszych atrakcji Ułan 
Ude, a następnie spotkanie z miejscową buriacką rodziną. Powrót do pociągu. Kolacja. 
Nocleg.
DZIEŃ 10-11
Dni w pociągu. Po drodze podziwianie zmieniających się krajobrazów za oknem. 
Degustacja kuchni rosyjskiej w wagonach restauracyjnych oraz niekończące się 
rozmowy ze współpasażerami. 
DZIEŃ 12 
Przyjazd do Chabarowska. Zwiedzanie miasta, a następnie odwiedziny w Muzeum 
Krajoznawczym – jednym z najlepszych w Rosji – z bogatą kolekcją fauny i flory oraz 
pamiątkami historycznymi i etnograficznymi regionu. Po południu relaksujący rejs po 
Amurze – ogromnej rzece granicznej oddzielającej Rosję i Chiny. Wieczorem odjazd 
pociągiem do Władywostoku. 
DZIEŃ 13
Dotarcie do Władywostoku – stolicy Kraju Nadmorskiego. Zwiedzanie: centralnego 
placu oraz XIX i XX w. zabudowy miasta, Skweru Admiralskiego z pomnikiem łodzi 
podwodnej C-56, nabrzeża Okrętowego i obowiązkowe podziwianie panoramy z punktu 
widokowego Orle Gniazdo. Obiad. A następnie przejazd na Wyspę Rosyjską. Kolacja 
w restauracji i nocleg. 
DZIEŃ 14
Śniadanie. Wylot do Warszawy przez 
jeden z portów tranzytowych.
Przylot do Polski. 

CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

SZLAK 
TRANSSYBERYJSKI: 

ranssyberyjska Odyseja w imperialnym 
stylu, specjalnym turystycznym 
pociągiem „Imperatorskaja Rosija″. T

- przeloty na trasie Warszawa – Moskwa; 
Władywostok – Warszawa

- zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu w Moskwie, 
1 nocleg w hotelu we Władywostoku, pozostałe 
noclegi w turystycznym pociągu, przedziały 
2-osobowe w wagonie pierwszej klasy.  

- wyżywienie: śniadania w dniach: 2-14; obiady w 
dniach: 2-13; kolacje w dniach 2-14

- obsługę lokalnych przewodników w języku 
angielskim

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

- zwyczajowe napiwki ok. 70 USD
- dopłata do przedziału o wyższym standardzie 

TERMINY:

I rata:   

II rata:      

CENA:    
4 570 PLN + 5 995 EUR  

800 PLN płatne przy 
zapisie

4570 PLN + 5 995 EUR x 
kurs sprzedaży Pekao 
SA na 35 dni przed 
imprezą (minus I rata)

22.05 – 04.06.2020

19.07 – 01.08.2020

MOSKWA-WLADYWOSTOK
(Z WYGODAMI)

Wycieczka 
objazdowa o 
średniej skali 
trudności.  
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DZIEŃ 1     
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do 
Bangkoku przez jeden z portów tranzytowych. 
DZIEŃ 2
Przylot do Bangkoku. Azja wita nas ulicznym zgiełkiem. 
Wjazd na najwyższą platformę widokową w Bangkoku 
znajdującą się na 88-m piętrze (308 m nad ziemią) 
hotelu Baiyoke Sky. Przejazd na słynną ulicę globtroterów 
Khao San. Czas wolny na drobne zakupy, masaż, 
piwo, spróbowanie ulicznych przysmaków. Wieczorny 
spacer po kultowej ulicy Khao San będącej bazą 
„backpackersów″, pełną kawiarenek, barów i ulicznych 
straganów z pamiątkami. Dla chętnych zasłużony tajski 
masaż. Powrót do hotelu.
DZIEŃ 3   
Po śniadaniu zwiedzanie Bangkoku. Jak magnes przyciąga 
do siebie turystów z całego świata Świątynia Złotego 
Buddy - Wat Traimit, która kryje w sobie posąg  wykonany 
z 18-karatowego złota. Zwiedzanie Pałacu Królewskiego 
i Świątyni Szmaragdowego Buddy -  najświętszego dla 

Tajów miejsca. Pobyt na terenie Świątyni Leżącego 
Buddy, gdzie można zobaczyć mający aż 46 m długości 
pozłacany posąg. W świątyni Wat Arun zachwyt 
nad misterną konstrukcją. Wycieczka po kanałach 
Bangkoku w dzielnicy Thonburi (w czasie wycieczki 
można zobaczyć m.in. wiele malowniczych drewnianych 
domów zbudowanych na palach). Po południu powrót 
do hotelu lub czas wolny na zakupy w jednym z wielu 
centrów handlowych lub na lokalnym rynku Pratunam.
DZIEŃ 4  
Po śniadaniu wyjazd do miejscowości Samut Songkram, 
gdzie znajduje się bazar Maeklong. W samym środku 
bazaru znajdują się czynne tory kolejowe, po których 
cztery razy dziennie przejeżdża pociąg. Kupcy na czas 
przejazdu pociągu w pośpiechu zwijają swoje stoiska, 
by ponownie je rozłożyć, kiedy tylko pociąg przejedzie. 
Wycieczka do miejscowości Damnoensaduak, w której 
znajduje się słynny pływający targ. Tam  wsiądziemy do 
małych łódek, którymi dopłyniemy na ten egzotyczny 
rynek. Można tu kupić owoce tropikalne, pamiątki, 
lokalne wyroby, a nawet zupę gotowaną na łodzi. Po 
południu przejażdżka tuk-tukami, tajskimi ognistymi 
rumakami. Czas wolny na zakupy, spacery po mieście, 
delektowanie się kuchnią azjatycką. Nocleg w Bangkoku.
DZIEŃ 5   
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot do Kambodży, 
do Siem Reap - drugiego największego miasta tego 
kraju. Zakwaterowanie w hotelu. Wycieczka po mieście, 
odwiedziny w świątyni Preah Ang Chek i Preah Ang 
Chorm. Wieczorem kolacja i spacer po centrum miasta 
na nocnym rynku pełnym knajpek i straganów oraz 
relaksacyjny masaż. Nocleg w Siem Reap. 
DZIEŃ 6 
Po śniadaniu ruszamy na całodzienne zwiedzanie 
strefy architektonicznej Angkor Wat. Na tym obszarze  
zbudowano między IX a XIII wiekiem wiele hinduistycznych 
i buddyjskich świątyń, które symbolizują kosmiczną 
górę Meru – siedzibę bogów. Spacer po nastrojowych 
ścieżkach Angkor Wat. Równie fascynujące są mniejsze 
świątynie Bayon: z olbrzymimi kamiennymi twarzami 
czy opleciona drzewami Ta Phrom. Romatyczny zachód 
słońca w otoczeniu świątyń… Kolacja w lokalnej 
restauracji. Nocleg w Siem Reap.
DZIEŃ 7
Po śniadaniu przejazd autobusem do stolicy - Phnom 
Penh. Obserwowanie z okien autobusu rozciągających się 
aż po horyzont pól ryżowych. Wieczorem po przyjeździe 
do stolicy kraju spacer wzdłuż bulwaru Mekongu. 
Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w Phnom Penh.

DZIEŃ  8   
Całodzienne zwiedzanie kambodżańskiej stolicy: Pałac 
Królewski, Srebrna Pagoda, Pomnik Zwycięstwa. Wizyta 
w Tuol Sleng głównym więzieniu Pol Pota. Przejazd na 
pola śmierci - miejsce, gdzie odkryto masowe groby. 
Zbudowano tam stupę składającą się z 8000 ludzkich 
czaszek. Chwila zadumy nad narodem, który w stracił 
1/3 społeczeństwa w ramach okrutnego eksperymentu. 
Rejs po Mekongu. Wizyta na lokalnym targu. Nocleg w 
Phnom Penh.
DZIEŃ 9     
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot do Singapuru. 
Tam przejazd z lotniska do singapurskiego portu, gdzie 
znajduje się cruise terminal. Tam czeka na nas olbrzymi 
statek zabierający na pokład ponad 4000 pasażerów. 
Odprawa celno-paszportowa. Lunch. Rozpoczęcie 
rejsu. W czasie spaceru po statku poznamy atrakcje  
„pływającego miasta″. Kolacja. Nocleg na pokładzie 
statku. 
DZIEŃ  10
Rano po śniadaniu statek płynąc cieśniną Malakka 
dociera do Port Klang. Oddalone 50 km od malezyjskiej 
stolicy Kuala Lumpur połączone jest z nią wielopasmową 
autostradą. Spacer po tym malezyjskim mieście.  Lunch. 
Fakyltatywnie wycieczka (ok. 20 USD) - zwiedzania 
centrum Kuala Lumpur z najwyższą bliźniaczą wieżą 
świata – Petronas Tower. Kolacja. Nocleg na pokładzie.
DZIEŃ 11
Rano po śniadaniu statek cumuje u wybrzeży 
malezyjskiej wyspy Penang. Spacer po mieście  George 
Town będącym pod patronatem UNESCO. Odwiedzimy 
dzielnicę Little India z hinduistyczną świątynią. Lunch.  
Zakupy. Kolacja. Nocleg na pokładzie.
DZIEŃ  12 
Dzień na morzu. Możliwość całodziennego korzystania z 
dostępnych atrakcji na statku. Nocleg na pokładzie
DZIEŃ 13  
Rano przepłyniecie do Singapuru. Nadajemy bagaże 
na lotnisko, a sami wskakujemy do wycieczkowego 
odkrytego autobusu turystycznego, który zabierze 
nas na zwiedzanie najważniejszych zabytków  miasta. 
Zobaczymy m.in. Orchard Road, Clarke Quay, Marina 
Bay Sand i dzielnicę Little India. Wieczorem przejazd na 
lotnisko, odebranie bagaży i wylot do Europy przez jeden 
port tranzytowy.
DZIEŃ  14  Lądowanie na lotnisku Okęcie.

CENA ZAWIERA:

- bilety wstępu: 120 USD
- zwyczajowe napiwki: ok. 100 USD
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 820 USD
- dopłata do kabiny o wyższym standardzie – 
informacja przy zapisie

- wycieczki fakultatywne wymienione w programie 
ok. 70 USD

CENA NIE ZAWIERA:

- bilety na trasie Warszawa - Bangkok, Bangkok-Siem 
Reap, Phnom-Penh-Singapur, Singapur – Warszawa

- zakwaterowanie: hotele 3*, pokoje 2-os. z łazienkami, 
podczas rejsu: zakwaterowanie w 2-os. kabinie 
wewnętrznej z łazienkami

- wyżywienie: śniadania po każdym noclegu, 4 kolacje 
w dniach 5, 6, 7, 8, podczas rejsu: 3 główne posiłki, 
przekąski między posiłkami, bufet o północy; napoje 
do posiłków: herbata, kawa, woda, soki

- podczas rejsu statkiem:   korzystanie ze wszystkich 
urządzeń sportowo – rekreacyjnych znajdujących 
się na statku, udział we wszystkich imprezach 
organizowanych na statku, serwis bagażowy podczas 
wejścia i zejścia ze statku, 24h serwis kabinowy

- transport na całej trasie: mikrobus, statek
- opłaty za przewodników lokalnych
- opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika
- ubezpieczenie TU Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

08.01 - 21.01.2020
12.02 - 26.02.2020

01.04 - 14.04.2020
27.11 - 10.12.2020

TERMINY:

CENA:     8 350 PLN + 1 560 USD

I rata:   
II rata: 

800 PLN płatne przy zapisie
8 350 PLN +  1 560 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA płatne na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)

Wycieczka objazdowa średniego 
stopnia trudności połączona 
z rejsem wygodnym statkiem

śmiech Azji – zwiedzanie 
najważniejszych atrakcji Tajlandii 
i Kambodży: Bangkok, targ 
na wodzie, przejażdżka tuk-

tukiem, tajemniczy kamienny Angkor Wat, 
kolonialny Phnom Penh, futurystyczny Singapur 
+ 5 dniowy rejs po morzu Andamańskim jednym  
z największych statków na świecie.

U

+REJS SINGAPUR-MALEZJA
TAJLANDIA-KAMBODŻA
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do 
Bangkoku przez jeden z portów tranzytowych.
DZIEŃ 2
Azja wita nas ulicznym zgiełkiem Bangkoku. Po przylocie 
załatwienie formalności paszportowych, po czym 
transfer do hotelu – odpoczynek po podróży. Nocleg w 
Bangkoku.
DZIEŃ 3
Od rana wyruszamy na zwiedzanie Bangkoku. Jak 
magnes przyciąga do siebie turystów z całego świata 
Świątynia Złotego Buddy, która kryje w sobie posąg 
bóstwa wykonany z litego 18-karatowego złota ważącego 
bez mała 5 000 kg (figura pochodzi z XIII wieku, a została 
odkryta dopiero w 1955 r.). Obowiązkowa wizyta w China 
Town i wycieczka po kanałach Bangkoku, porównanie 
naszych wyobrażeń Świątyni Wat Arun z rzeczywistością 
(zachwyt nad misterną konstrukcją budowli kryjącej  
w sobie tajemnice kosmologii hindusko-buddyjskiej oraz 
stanowiącej przykład architektury khmerskiej). Następnie 
wizyta na terenie Świątyni Leżącego Buddy, gdzie można 
zobaczyć mający 46 m długości posąg z pozłacanego 
gipsu. Kolejnie udajemy się do Pałacu Królewskiego  
i Świątyni Szmaragdowego Buddy (podziwianie przepychu 
i bogactwa najświętszego dla Tajów miejsca, które kryje 
w sobie 66 cm wysokości figurkę wyrzeźbioną z jednej 
bryły kamienia szlachetnego). Powrót do hotelu. Nocleg 
w Bangkoku.
DZIEŃ 4
Wcześnie rano, około godz. 7 wyjazd do miejscowości 

Samut Songkram, na bazar Maeklong. W samym środku 
bazaru znajdują się czynne tory kolejowe, po których 
cztery razy dziennie przejeżdża pociąg. Kupcy na czas 
przejazdu pociągu w pośpiechu zwijają swoje stoiska, 
by ponownie je rozłożyć, kiedy tylko pociąg przejedzie. 
Następnie przejazd do miejscowości Damnoensaduak, 
w której znajduje się słynny pływający targ. O godz. 
9:30 wsiądziemy do łodzi, którymi dopłyniemy na ten 
egzotyczny rynek. Można tu kupić owoce tropikalne, 
pamiątki, lokalne wyroby, a nawet zupę gotowaną 
na łodzi. Około godz. 11:30 wyjazd do miejscowości 
Kanchanaburi, położonej ok. 30 km od granicy z Birmą. 
Po przyjeździe czas wolny za zdjęcia na słynnym moście 
na rzece Kwai. Następnie przejazd w kierunku granicy  
z Birmą do hotelu River Kwai Jungle Rafts. Hotel składa się 
z domków krytych strzechą, zbudowanych na tratwach 
na rzece Kwai. Wieczorem kolacja w hotelu. Po kolacji 
czas wolny na relaks w przepięknej scenerii rzeki Kwai.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu wizyta w wiosce mniejszości etnicznej Mon. 
Monowie są uchodźcami z Birmy, którzy migrowali do 
Tajlandii w latach 70-ch. Ich główne źródło utrzymania 
stanowi praca w hotelu River Kwai Jungle Rafts oraz 
uprawa roli. W wiosce można zobaczyć m.in. chaty  
z drewna bambusowego, lokalną szkołę i wiejską 
świątynię. Powrót łodziami motorowymi do przystani. 
Fakultatywnie wizyta w wiosce słoni (ok. 20 USD). 
Przejazd do jaskini Tam Krasae, w której znajduje 
się posąg siedzącego Buddy. Z jaskini roztacza się 
piękny widok na drewniany most Wampo zbudowany 

przez jeńców w czasie wojny. Most stanowi część 
słynnej „drogi śmierci″ (linii kolejowej łączącej 
Tajlandię z Birmą). Po południu transfer do starożytnej 
stolicy Tajlandii – miejscowości Ayutthaya (stolica  
w latach 1351 – 1767). Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
DZIEŃ 6
Po śniadaniu zwiedzanie zabytków Ayutthayi. Miasto 
zostało doszczętnie zniszczone przez wojska birmańskie 
w 1767 roku, jednak do dzisiaj zachowały się tam ruiny 
dziesiątek wspaniałych świątyń, które są niemym 
świadectwem chlubnej przeszłości miasta. W połowie 
XVIII w. w Ayutthayi mieszkało ponad 200 tys. ludzi i w 
tym okresie było to jedno z najwspanialszych miast 
na świecie. Przejazd do Bang Pa-In gdzie znajduje się 
przepiękny kompleks pałacowy i jedna z ulubionych 
letnich rezydencji rodziny królewskiej. W Bang PaIn 
można zobaczyć kilka pałaców zbudowanych w 
najprzeróżniejszych stylach architektonicznych. Po 
południu przejazd na lotnisko w Bangkoku. Przelot 
do Krabi - urokliwej miejscowości wypoczynkowej, 
położonej nad Morzem Andamańskim. Zakwaterowanie 
w hotelu. Czas wolny na wypoczynek.
DZIEŃ 7 - 10
Czas wolny. Kąpiele słoneczne i wodne, zaleganie na 
białym piasku. Dla chętnych: całodniowa wycieczka do 
lasów mangrowych z lunchem (ok. 50 USD od osoby) lub 
całodniowa wycieczka na wyspę Phi Phi z lunchem (ok. 
65 USD od osoby), czy całodniowa wycieczka do zatoki 
Phang Nga z lunchem (James Bond Island & Sea Gypsies 
Village) ok. 70 USD od osoby. Noclegi w Krabi.

TAJLANDIA- 
MALEZJA-SINGAPUR 
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DZIEŃ 11
Śniadanie w hotelu, przejazd na lotnisko i wylot 
do Kuala Lumpur. Przylot do metropolii XXI 
wieku, gdzie futurystyczna architektura tworzy 
niezwykłą mozaikę z kolonialnymi domami i 
chatynkami Chinatown. Lądowanie, transfer do 
hotelu, a następnie wyjazd na zwiedzanie miasta: 
zachwyt nad imponującymi Petronas Twin 
Towers (452 m), wizyta w Centrum Rękodzieła 
Malajskiego (możliwość zakupu pamiątek) oraz 
kolorowej dzielnicy Chinatown. Podziwianie 
Pałacu Królewskiego, Pomnika Pamięci Narodowej 
i Parlamentu, narodowego meczetu oraz budynku 
Sultan Abdul Samad. Powrót do hotelu na nocleg.
DZIEŃ 12
Śniadanie w hotelu, a następnie wyjazd w kierunku 
malajskiej dżungli. Około południa dotarcie do 
miasta Kuala Tembeling, skąd drewnianymi 
łodziami odpływamy do wioski Kuala Tahan. 
Wpływamy w głąb olbrzymiego Parku Narodowego 
Taman Negara. Po drodze obserwacja bujnej 
przyrody i pojawiających się niekiedy na brzegu 
bawołów, waranów, małp i różnorodnych ptaków. 
Po około dwugodzinnym rejsie dopłyniecie do 
Kuala Tahan i zakwaterowanie w stylizowanych 
bungalowach w dżungli. Czas na relaks  
i odpoczynek po podróży. Kolacja w lokalnej 
restauracji, a następnie „night jungle walk″, czyli spacer po zachodzie słońca po 
dżungli w poszukiwaniu oznak nocnego życia. Nocleg na terenie parku.
DZIEŃ 13
Po śniadaniu rozpoczęcie wędrówki w Parku Narodowym Taman Negara. Podejście na 
wzgórze Teresek (334 m n.p.m), skąd rozpościera się panoramiczny widok na pokryte 
gęstym lasem okoliczne wzniesienia i doliny. Spacer po kładkach zawieszonych miedzy 
koronami drzew wysokiej dżungli. Lunch, a następnie wizyta w wiosce Orang Asli, 
autentycznej osadzie zamieszkałej przez plemię Negritos. Powrót do resortu, czas 
wolny na błogie lenistwo i samodzielne spacery. Kolacja i nocleg w resorcie. 
DZIEŃ 14
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i przeprawa łodzią przez rzekę. Następnie wyjazd 
autokarem do Malakki. To historyczne miasto przed laty było stolicą Malajów, dziś 
wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Niegdyś wielki port handlowy 
ukształtowany został przez wpływy portugalskie, holenderskie, brytyjskie i chińskie. 
Przyjazd do Malakki późnym popołudniem. Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek po 
podróży i przechadzka pełną kawiarenek, restauracji i straganów kolorową Jonker 
Street. Nocleg.
DZIEŃ 15
Po śniadaniu zwiedzanie kolonialnej Malakki, między innymi: kościół św. Piotra 
(najstarsza katolicka świątynia w Malezji, powstała w 1710 r.), wzniesiona przez 

Portugalczyków brama Porta De Santiago, ruiny portugalskiego kościoła Św. Pawła, 
holenderski ratusz oraz Chinatown wraz z chińską świątynią Cheng Hoon Teng. Lunch 
w Malacce, a następnie wyjazd w kierunku Singapuru. Około czterogodzinna podróż do 
położonego na południowym krańcu Półwyspu Malajskiego miasta - państwa. Przyjazd 
w godzinach wieczornych. Nocleg.
DZIEŃ 16
Zwiedzanie wyspiarskiego Miasta Lwa (nazwa pochodzi od dwóch słów: singa - lew i pura 
- miasto). Niegdyś obszar ten porośnięty był przez bujne, wilgotne lasy, dziś to jeden 
z najbardziej kosmopolitycznych ośrodków na świecie. Zderzenie dwóch światów, czyli 
centrum biznesu i finansów z  zabytkami z czasów kolonialnych, licznymi świątyniami, 
teatrami i muzeami. Spacer ulicami miasta, oglądanie ratusza, parlamentu, Victoria 
Hall, Katedry św. Andrzeja, wizyta w China Town. Nocleg w Singapurze.
DZIEŃ 17
Po śniadaniu wycieczka na oddaloną o 0,5 km od miasta Wyspę Sentosa. Przejazd 
napowietrzną kolejką linową połączony z podziwianiem panoramy wybrzeża. Na wyspie 
wypoczynek na piaszczystej plaży lub też fakultatywnie możliwość korzystania z wielu 
dodatkowych atrakcji parku rozrywki (oceanarium, pływanie z delfinami, muzea, zoo, 
park wodny). Wieczorem transfer na lotnisko. Wylot do Europy.
DZIEŃ 18
Przylot do jednego z portów przesiadkowych, przerwa tranzytowa. Lądowanie na 
lotnisku Okęcie w Warszawie.

Wycieczka objazdowo-
pobytowa o średnim 
stopniu trudności.

CENA ZAWIERA:
- bilety lotnicze na trasie Warszawa - Bangkok, Bangkok – Krabi – Kuala Lumpur,  Singapur – Warszawa 
- zakwaterowanie: Bangkok hotel 3*, 1 nocleg w hotelu na tratwach River Kwai Jungle Rafts, Ayutthaya 
hotel 3*, Krabi hotel 4*, Kuala Lumpur hotel 3*, lodże/bungalowy w Parku Narodowym Taman Negara, 
Malakka hotel 4*, Singapur hotel 3*; pokoje 2-osobowe z łazienkami,

- wyżywienie: śniadania po każdym noclegu, kolacja w hotelu na tratwach (dzień 4) oraz w Parku 
Narodowym Taman Negara (dzień 12, 13), lunch w dniu 13 i 15,

- transport na całej trasie: mikrobus, łódź, pociąg
- opłaty za przewodników lokalnych
- opieka pilota-przewodnika
- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu: 170 USD
- zwyczajowe napiwki: ok. 50 USD
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 550 USD
- wycieczki fakultatywne wymienione w 
programie ok. 225 USD

CENA NIE ZAWIERA:
10.01 – 27.01.2020*
25.01 – 11.02.2020*
16.02 – 04.03.2020*

08.03 – 25.03.2020
18.04 – 05.05.2020
17.10 – 03.11.2020

07.11 – 24.11.2020
21.11 – 08.12.2020
27.12 – 13.01.2020**

TERMINY:

I rata:   
II rata: 

CENA:      6 580 PLN + 1 580 USD

800 PLN płatne przy zapisie

6 580 PLN + 1580 USD x kurs 
sprzedaży Pekao SA płatne na 35 
dni przed terminem imprezy (minus 
I rata)

 *wysoki sezon - dopłata 700 PLN + 100 USD 
**termin sylwestrowy - dopłata 1 200 PLN + 200 USD
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do 
Istambułu. Przerwa tranzytowa. Wylot do Aszchabadu.
DZIEŃ 2 
Przylot do Aszchabadu. Transport do hotelu. 
Odpoczynek. Po śniadaniu zwiedzanie Aszchabadu  
(z j. perskiego - Miasto Miłości) – największego miasta 
Turkmenistanu. Przez wieki gościło ono kupców 
wędrujących w karawanach jedwabnym szlakiem dopóki 
Mongołowie doszczętnie nie zniszczyli miasta w XIII w. 
Wizyta w Muzeum Historycznym, w którym znajdują się 
m.in. pozostałości dawnego imperium Partów sprzed 
ponad 2 tys. lat. Dalsze zwiedzanie atrakcji miasta: Łuku 
Neutralności, Parku Niepodległości, mauzoleum i meczetu 
Turkmenbaszy – byłego prezydenta Turkmenistanu 
Saparmyrata Nyyazowa, który zaczął tytułować się 
Turkmenbaszy, czyli „przywódca Turkmenów″. Przejazd 
do stanowiska archeologicznego nieopodal Aszchabadu 
– Starej Nisy. Podziwianie zachowanych ruin starożytnego 
miasta Partów. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu przejazd do „gazowych kraterów″ w 
Derweze (ok. 270 km). Geolodzy w roku 1971 podczas 
wiercenia  znaleźli tam złoża gazu. Podłoże, na którym 
wybudowana była platforma wiertnicza zapadło się. 
Żeby uniknąć katastrofy i ujścia trujących gazów 
zdecydowano się wypalić gaz, który jednak pali się 
do dziś. Podziwianie tzw. „wodnego″ krateru (na dnie 
którego możemy zobaczyć pewnego rodzaju masę 
w niesamowicie turkusowym odcieniu) i „glinianego’’ 
krateru. Kolacja przy ognisku i nocleg w namiotach na 
pustyni Kara-kum w pobliżu płonących „Wrót do piekła″. 
DZIEŃ 4 
Bardzo wcześnie po śniadaniu wyjazd do Kunia - 
Urgencz (ok. 270 km), jednego z najstarszych miast 
na terytorium Turkmenistanu i całej Środkowej Azji 
(lista UNESCO). Wizyta w mauzoleum Turabek Khanum 
z XIV w., które zostało odrestaurowane w latach 
dziewięćdziesiątych; mauzoleum Najmeddin Kubra  
(XII- XIV w.), minaret Kutlung Temir (60 m wysokości). 
Warto też obejrzeć mauzoleum Arslana II. Przejazd do 
Shovot - przejścia granicznego z Uzbekistanem (110 km). 

Po odprawach granicznych spotkanie z przewodnikiem 
uzbeckim. Przejazd do Chiwy (ok. 80 km) – niewielkiego 
miasta „jedwabnego szlaku″, leżącego w delcie rzeki 
Amu-darii. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 5 
Otwarci na nowe wrażenia wyruszamy wcześnie  po 
śniadaniu na wędrówkę po mieście. Zwiedzanie 
starego miasta otoczonego murami obronnymi z XVI w.,  
w obrębie których znajduje się liczące 2,5 tys. lat stare 
miasto Iczan-Kala, (lista UNESCO). Odwiedziny w starej 
cytadeli Kunya-Ark i mauzoleum Pahlwana-Mahmuda 
oraz meczecie Dżuma (XI w.). Zwiedzamy także medresy 
Allskuli-Chana i Shirgazi-Chana oraz pałac Tasz Chauli. 
Obiad w jednej z lokalnych restauracji. Po południu 
transfer na dworzec kolejowy w Urgenczu. Przejazd 
pociągiem do Buchary (ok. 7 godz.). Zakwaterowanie w 
hotelu, nocleg.
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Spotkanie z miastem rozpoczyna się od 

zespołu architektonicznego Liabi Hauz (XVI/XVII w.) 
składającego się z największej w tej części Azji medresy 
Kukeldasz oraz medresy i meczetu Nadir Diwan Begi. 
Wizyta w pobliskich bliźniaczych medresach Uług Bega 
(XV w.) i Abdul Aziz Khana (XVII w.). Oglądanie z zewnątrz 
meczetu Bolo-Hauz, a następnie przejazd i zwiedzanie 
- Czaszma-Ajub (Źródła Hioba) oraz Mauzoleum 
Samanidów z X w., uznanego za „Perłę Orientu″ oraz 
cytadeli Ark, tysiącletniej rezydencji władców Buchary,  
a obecnie siedziby Muzeum Historyczne-Etnograficznego. 
Podziwianie medresy Czor Minor (XIX w.) z jej czterema 
malowniczymi minaretami. Spacer na Plac Poi-Kalian,  
z minaretem z XII w., meczetem Kalian oraz medresą Miri 
Arab z XVI w. Oglądanie najstarszego meczetu Buchary 
- Magogi-Attari XII w. Spacer po halach targowych 
Tok-i-Zargaron - okazja do zakupu pamiątek. Kolacja  
w uzbeckim domostwie oraz nauka wykonania narodowej 
potrawy „płow″. Nocleg.

TURKMENISTAN- 
UZBEKISTAN- 
TADŻYKISTAN

SERCE AZJI
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 TERMINY:

DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do obozowiska na stepie w okolicach jeziora Ajdarkul. Po 
drodze wizyta w rodzinnym atelier ceramiki w Giżduvan (patronat UNESCO), 
słynącym z wielowiekowej tradycji i specjalnej ornamentyki łączącej wzory 
florystyczne z geometrycznymi oraz zwiedzanie Nuraty, małej miejscowości 
położonej u podnóża gór, znanej ze źródła o uzdrawiających właściwościach 
oraz ruin twierdzy Aleksandra Macedońskiego. Obiad w uzbeckim domostwie. Po 
przyjeździe do obozowiska zakwaterowanie w kilkuosobowych jurtach. Po kolacji, 
przy ognisku, słuchanie pieśni pieśniarza ludowego. Nocleg.
DZIEŃ 8 
Po śniadaniu, wczesnym rankiem przejażdżka na wielbłądach po okolicy. 
Następnie wyruszamy w trasę do Samarkandy (240 km). Po przyjeździe do 
Samarkandy zwiedzanie zabytków starego miasta, które swój niezapomniany 
urok zyskało za panowania Uług Bega, wnuka Timura Wielkiego i astronoma, 
który wybudował słynne obserwatorium – obecnie cały kompleks znajduje się 
na liście UNESCO. Zwiedzanie cennej nekropolii Shakhi-Zinda, tysiącletniego 
zespołu architektonicznego z najważniejszym grobowcem kuzyna Mahometa, 
uznawanego za ojca islamu w tej części Azji.  Kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy imperium Timura z XIV/XV w. rozpoczyna 
się od najpiękniejszego zespołu architektonicznego Środkowej Azji: Placu 
Registan z jego trzema medresami: Uług Bega i Szer Dor oraz Tilla Kori. Wizyta 
w imponującym swymi rozmiarami meczecie Bibi Chanym, noszącym imię żony 
Timura oraz spacer po pobliskim bazarze Siab, zawsze pełnym życia i kolorów. 
Kolejnym zabytkiem jest mauzoleum Gur Emir, miejsce spoczynku członków 
dynastii Timurydów, ze wspaniałą turkusową kopułą. Obiad. Po południu, około 
16-ej przejazd na dworzec kolejowy. Przejazd pociągiem „Afrosiab″ do Taszkentu ( 
2,15 h). Po przyjeździe kolacja, nocleg.
DZIEŃ 10 
Po śniadaniu wyruszamy za zwiedzanie Taszkientu. W starej części miasta 
zwiedzanie największej medresy wybudowanej w stylu niespotykanym dla 
krajów muzułmańskich, na zlecenie wezyra Kukeldasza. Odwiedziny w sercu 
miasta - na placu Imama. Zwiedzanie meczetu Tilla Shayh, medresy Barak 
Khana, która była centrum administracyjnym muftiego - oficjalnego przywódcy 
islamu w Uzbekistanie oraz w mauzoleum słynnego filozofa i poety Islamu Kafal 
Sashiego. Przejazd na Plac Niepodległości, gdzie znajdują się urzędy państwowe 
i ministerstwa. Po południu wyruszamy w kierunku przejścia granicznego z 
Tadżykistanem – „Oybek″ (100 km). Po formalnościach wizowych przejazd do 
Chodżentu (70 km), drugiego po Duszanbe miasta tego kraju. Kolacja. Nocleg w 
hotelu.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu zwiedzanie miasta, które rozwijało się wokół twierdzy wzniesionej 
przez Aleksandra Wielkiego. Wizyta w Muzeum Archeologicznym w twierdzy. 
Odwiedziny na jednym z największych bazarów Azji Środkowej – Pandżshanba. 
Następnie przejazd do wioski Sary Tag. Po drodze mijamy jezioro Iskandarkul 
o turkusowej wodzie - uznawane za jedną z największych atrakcji Tadżykistanu. 
Nazwa w języku tadżyckim oznacza Jezioro Aleksandra. Po przyjeździe 
zakwaterowanie w kwaterach prywatnych. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 12
Po śniadaniu czas na rekreację. Parogodzinny spacer brzegami 
rzeki Karakul – wokół której rozciągają się niezwykle malownicze 
widoki na pasma gór Fańskich. Piknik nad brzegiem rzeki. Powrót 
do wsi na kolację i nocleg.
DZIEŃ 13  
Po śniadaniu przejazd malowniczą trasą do Duszanbe, stolicy 
Tadżykistanu (150 km.). Po przyjeździe zakwaterowanie w hotelu.  
Spacer po centrum miasta, po drodze oglądamy m.in. pomniki 
Ismaila Samanidy twórcy państwa Samanidów w X w. oraz poety 
Rudakiego  IX/X w. Kolacja, nocleg.
DZIEŃ 14 
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie pozostałości fortecy Hissar 
(25 km), siedziby emirów do początków XX w. zniszczonej przez 
Armię Czerwoną oraz sąsiedniej starej medresy, gdzie znajdują 
się ciekawe eksponaty związane z codziennym życiem Tadżyków. 
Powrót do stolicy i wizyta w regionalnym Muzeum Historii i Sztuki 
Antycznej, dobrze ilustrującym dziedzictwo kulturowe Tadżykistanu. 
Ostatnie zakupy pamiątek na bazarze. Pożegnalna kolacja i nocleg 
w hotelu. 
DZIEŃ 15 
Przejazd na lotnisko, wylot do Istambułu. Przerwa tranzytowa i 
dalszy lot do Polski. Przylot do Warszawy.

I rata:    

II rata:    

III rata: 

CENA:                
5 870 PLN + 1 960 USD 

800 PLN płatne przy 
zapisie

5 870 PLN płatne na 
35 dni przed imprezą 
(minus I rata)

1 960 USD uczestnik 
zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

- przelot Warszawa - Istambuł - Aszchabad, Duszanbe - 
Istambuł - Warszawa

- zakwaterowanie: hotele 3*- 4* pokoje dwuosobowe z 
łazienkami; 3. dnia nocleg w namiotach, 7. dnia jurty 
wieloosobowe oraz w Sary Tag kwatery prywatne

- wyżywienie: śniadania i kolacje oraz obiady/pikniki 
według programu

- transport autobusami i mikrobusami, przejazd 
pociągiem na trasie: Urgencz – Buchara oraz 
Samarkanda - Taszkent

- opiekę polskiego pilota na całej trasie
- opiekę anglojęzycznych przewodników na miejscu 
- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3000 EUR)

- biletów wstępu: 130 USD
- opłat wizowych i tax do Turkmenistanu i Tadżykistanu: 
230 USD

- zwyczajowych napiwków: 50 USD
- opłat za fotografowanie i filmowanie
- dopłaty do pokoju 1-osobowego: 350 USD (za 
wyjątkiem noclegu w jurtach oraz w kwaterach 
prywatnych)

17.04 – 01.05.2020*

13.05 – 27.05.2020
03.06 – 17.06.2020
22.08 – 05.09.2020*

10.09 – 24.09.2020

Wycieczka objazdowa o średnim 
stopniu trudności.

*wysoki sezon – dopłata 
670 PLN + 130 USD



www.wyprawy.plwww.wyprawy.pl110

DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot z 
Warszawy do Ho Chi Minh (Sajgon) przez jeden z portów 
tranzytowych.
DZIEŃ 2 
Przylot do Sajgonu, transfer do hotelu, zakwaterowanie 
(w zależności od możliwości wczesnego check - in). 
Wizyta w Pałacu Ponownego Zjednoczenia, katedrze 
Notre Dame i w budynku Poczty Głównej. Czas na 
lunch w lokalnej restauracji, jako zapowiedź smaków 
kulinarnych, które będą towarzyszyć nam przez czas 
pobytu w Indochinach. Po lunchu spacer po najbardziej 
prestiżowych ulicach Sajgonu między innymi Dong Khoi, 
przy której położony jest stary ratusz, gmach opery i 
słynny hotel D Villle. Późnym popołudniem powrót do 
hotelu na krótki wypoczynek, dla ambitnych możliwość 
odwiedzenia jednego z największych bazarów w 
Sajgonie - marketu Ben Thanh. Wieczorem kolacja 
na pokładzie restauracji pływającej po rzece Sajgon. 
Nocleg.
DZIEŃ 3 
Śniadanie. Wyjazd z Sajgonu (Ho Chi Minh) do Ben Tre. Po 
drodze rejs rzeką Mekong, który będziemy wspominać 
jeszcze wiele razy. Odwiedziny w manufakturze 
wytwarzającej produkty z owoców kokosa. Wizyta w 
ogrodzie owocowym, czas na degustację herbaty z 
lokalnym miodem i świeżych owoców tropikalnych. 
Lunch na wyspie. Przeprawa łodziami wiosłowymi 
przez wąskie, porośnięte gęstą roślinnością kanały 

łączące meandrujące odnogi Mekongu. Podpatrywanie 
codziennego życia mieszkańców delty. Wieczorem 
powrót do Ho Chi Minh na nocleg.
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot z Ho Chi Minh 
do Danang. Przylot, zwiedzanie Muzeum Sztuki Cham, 
po czym przejazd do Hoi An. Po drodze przystanek w 
Górach Marmurowych. Wizyta w jaskiniach, gdzie 
w czasie wojny ukrywali się partyzanci i które są 
jednocześnie miejscem kultu buddyjskiego. Dalsza 
jazda do Hoi An – najpiękniejszego miasta środkowego 
Wietnamu. Miasto - perełka, ocalone od wyburzenia 
przez naszego rodaka Kazimierza Kwiatkowskiego. 
Przyjazd w godzinach popołudniowych, czas na lunch. 
Po lunchu zwiedzanie centrum miasta: Most Japoński 
łączący dawną dzielnicę chińską z dzielnicą japońską. 
Zakwaterowanie późnym popołudniem. Po zapadnięciu 
zmroku wieczorne podglądanie magicznej atmosfery 
miasta w migotliwym świetle lampionów. Będzie to 
jedno z tych niezapomnianych miejsc, które najbardziej 
utkwi swoją urodą, czarem i 
niepowtarzalnością w naszej 
pamięci.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu dalszy ciąg 
zwiedzania urokliwego Hoi 
An – Chińska świątynia Phuoc 
Kien i pokryte patyną wieków 
wielopokoleniowe domy. 
Dla chętnych w godzinach 
południowych wycieczka 
fakultatywna do starożytnego 
miasta Chamów My Son, które 
obok Hoi An i Hue - starej 
stolicy Wietnamu, znalazło się 
na liście Unesco. Jest to unikat 
w skali światowej w dziedzinie 
architektury, tzw. Angkor Wat 
Chamów, czasy powstania 
niektórych świątyń sięgają 

czwartego wieku. Oprócz zwiedzania przewidziany 
jest również czas wolny, aby każdy na swój sposób 
mógł nacieszyć się niezwykłością miasta będącego 
mieszanką trzech różnych kultur. Nocleg w Hoi An.
DZIEŃ 6
Po śniadaniu przejazd do Hue - byłej stolicy Wietnamu. 
Niezwykle malownicza droga mandarynów wiodąca 
przez góry. Po drodze zwiedzanie grobowca cesarza 
Khai Dina – misternie zdobionego budynku, bardziej 
przypominającego pałac niż miejsce pochówku, 
łączącego wietnamski styl architektoniczny z 
wyraźnymi wpływami zachodu. Przyjazd do Hue w 
godz. popołudniowych. Wycieczka łodziami po rzece 
Perfumowej do stóp najstarszej pagody Hue Thien Mu. 
Następnie przejazd do Zakazanego Miasta i Cytadeli - 
mimo ogromu zniszczeń, zachowane fragmenty dają 
wyobrażenie o niegdysiejszej świetności budowli. 
Kolacja przy akompaniamencie muzyki dworskiej. 
Powrót do hotelu, nocleg.

WIETNAM
-LAOS

o Chi Minh (Sajgon) - 
Danang – Hoi An - Hue 
– Ha Long - Hanoi - 
Luang PrabangH
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WIETNAM
-LAOS

DZIEŃ 7 
Transfer na lotnisko, przelot z Hue do Hanoi. Wizyta w 
Muzeum Etnograficznym, prezentującym zróżnicowane 
tradycje wszystkich grup etnicznych zamieszkujących 
tereny Wietnamu. Lunch. Wizyta przed mauzoleum Ho 
Chi Minha, plac Ba Din, na którym wygłoszona została 
deklaracja niepodległości, pałac prezydencki będący 
onegdaj siedzibą gubernatora, dom Ho Chi Minha na 
palach będący ostatnim miejscem jego zamieszkania 
oraz Pagoda na Jednej Kolumnie. Świątynia Ngoc 
Son i Jezioro Zwróconego Miecza, spacer po 
najstarszej części Hanoi, odkrywanie urokliwych 
zaułków cechowych uliczek i architektury domów 
korytarzowych. Powrót do hotelu, czas na kolację, 
nocleg. 
DZIEŃ 8 
Od rana przejazd przez deltę Rzeki Czerwonej w 
kierunku zatoki Ha Long (około 4 godz.). Po dotarciu do 
zatoki zaokrętowanie na statku. Rozpoczęcie rejsu po 
zatoce wpisanej na listę światowego przyrodniczego 
dziedzictwa UNESCO, uznawanej za jeden z najbardziej 
spektakularnych krajobrazów na Ziemi. Niespieszna 
eksploracja zatoki i obserwacja imponujących 
wapiennych ostańców. Odwiedziny na jednej z wysp, 
poznawanie jej krasowego krajobrazu. Lunch i kolacja 
na pokładzie, nocleg.
DZIEŃ 9
Kolejny dzień przyrodniczo-krajoznawczej uczty. Rejs 
między ostańcami skalnymi. Obserwacja jednego 
z najpiękniejszych krajobrazów świata, opływanie 
wysepek, meandrowanie w skomplikowanym labiryncie 
skał. Błogi relaks na pokładzie. Rejs powrotny, mała 
pożegnalna uczta dla ciała na statku. Przypłynięcie 
około południa do portu, przesiadka do autobusu i 
powrót do Hanoi. Po południu odwiedziny w Świątyni 
Literatury - miejscu, które było zarazem pierwszym 
uniwersytetem kraju. Zakwaterowanie w hotelu. 
Wieczorem wizyta w teatrze, nietypowym, jedynym w 
swoim rodzaju, teatrze kukiełek na wodzie. Nocleg.
DZIEŃ 10 
Rano wylot do Luang Prabang – miasta, które mogłoby 
pretendować do jednego z najbardziej urokliwych miast 

świata. Po przylocie  czas na lunch i zakwaterowanie 
w hotelu. Po południu zwiedzanie Luang Prabang: 
Świątynia Wat Vissunarad i Świątynia Wat Mai. Zachód 
słońca podziwiany z perspektywy Wzgórza Phoussy 
skąd rozciąga się malownicza panorama miasta 
otoczonego górami i wstęgami rzek. Zejście w dół na 
lokalny targ, gdzie grupy etniczne prezentują swoje 
wyroby. Czas na kolację, nocleg.
DZIEŃ 11 
Wcześnie rano podglądanie procesji mnichów 
wędrujących ulicami Luang Prabang i zapoznanie się 
z buddyjską tradycją jałmużny. Wizyta na porannym 
targu, gdzie miejscowa ludność zaopatruje się w świeże 
produkty i serwowane są różne przysmaki z grilla. 
Powrót do hotelu na śniadanie. Wyprawa łodzią w górę 
Mekongu do świętych jaskiń Pak Ou gromadzących 
tysiące statuetek Buddy. Po drodze przystanek w 
wiosce produkującej lokalny bimber z ryżu, tzw. Lao-
Lao - możliwość degustacji. Lunch. Po południu powrót 
do miasta i wizyta w Świątyni Santi Chedi na obrzeżach 
miasta. Wieczorem czas na korzystanie z licznych 
uroków Luang Phrabang. Nocleg.
DZIEŃ 12 
Śniadanie. Wizyta w malowniczo położonej u zbiegu 
Mekongu i rzeki Nam Khan, najważniejszej świątyni 
miasta – Wat Xieng Thong. Następnie zwiedzanie 
dawnego Pałacu Królewskiego. Przejazd nad wodospad 
Kuang Si, kąpiel w krystalicznie czystej wodzie, czas 
na lunch w pięknej scenerii parku krajobrazowego. 
W drodze powrotnej odwiedziny w okolicznej wiosce 
Hmongów. Powrót do miasta, oddanie się przyjemności 
spacerów po zaułkach, dla zakupoholików - niezliczone 
galerie, dla smakoszy ciąg dalszy odkrywania 
niespodzianek kuchni laotańskiej. Nocleg w Luang 
Prabang.
DZIEŃ 13 
Po śniadaniu transfer na lotnisko w Luang Prabang i 
wylot do Polski przez dwa porty tranzytowe.  
DZIEŃ 14 
Przylot do europejskiego portu tranzytowego i 
przesiadka na samolot do Warszawy. Lądowanie na 
lotnisku Okęcie.

Wycieczka 
objazdowa 
o średnim 
stopniu 
trudności. 

I rata:   
II rata:    

CENA:      7 300 PLN + 1 520 USD

800 PLN płatne przy zapisie
7 300 PLN + 1 520 USD x kurs sprzedaży 
Pekao S.A. płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)

 
TERMINY:

09.02 – 22.02.2020

19.11 – 02.12.2020

CENA ZAWIERA:

- bilety na trasie Warszawa - Ho Chi Minh - Danang, 
Hue - Hanoi - Luang Prabang - Warszawa

- zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-osobowe z 
łazienkami

- śniadania na całej trasie, dodatkowo 
dzień 2, 8 - kolacja, dzień 3, 8, 9 - obiad

- wizy
- transport na całej trasie: mikrobus, łódź, samolot
- opłaty za przewodników lokalnych
- opieka pilota - przewodnika polskojęzycznego
- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i 
NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 190 USD
- napiwki: 50 USD
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 400 USD

CENA NIE ZAWIERA:
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Asmary przez 
jeden z europejskich portów tranzytowych.
DZIEŃ 2 
Przylot do Asmary. Procedury wizowe. Przejazd do hotelu 
na krótki odpoczynek po podróży. Zwiedzanie miasta 
położonego ponad 2400 m.n.p.m.  Miasto przywodzi na 
myśl zabudowania w stylu typowym dla architektury Włoch 
z lat 30-tych ubiegłego wieku. Wiele budynków nadal 
posiada włoskie naleciałości (Bar Roma, Kino Impero, 
Caffe Alba, Bar Rosina, czy też Dom Włoski). Ponadto 
wielu mieszkańców ciągle używa języka włoskiego, co 
stwarza atmosferę rodem z filmów Felliniego. Miasto cały 
czas próbuje się zmodernizować i odzyskać dawny blask 
utracony podczas walki o niepodległość. Zwiedzanie 
m.in.: budynek poczty, lokalny targ – stragany z owocami, 
warzywami, przyprawami, pamiatkami, futurystyczny 
budynek stacji benzynowej Fiat Tagliero oraz „warsztat 
na wolnym powietrzu″ w Medeber. Nocleg w Asmarze.
DZIEŃ 3 
Przejazd z Asmary do Adikeyh, a potem do Kohaito. 
Zobaczymy słynne stanowiska archeologiczne w Kohaito: 
malowidła skalne, fundamenty starożytnych pałaców, 
Kamienne kolumny itp. Po drodze przejazd przez Segeneti 
– żyzny, zielony obszar. Można dojrzeć olbrzymie drzewa 
– figowce sykomory, zwane lokalnie Daaro, czczone 

przez miejscowych. Drzewo zostało uwiecznione na 
erytrejskich banknotach. Nocleg w Asmarze.
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu wyjazd do Keren, przejazd pośród surowego 
krajobrazu, po drodze podglądanie rozmaitych scen 
życia mieszkańców erytrejskiej prowincji: kobiety 
transportujące na głowie chrust lub wodę, roześmiane 
dzieciaki, jeźdźców na osłach.  Fakultatywnie możliwość 
(nie zawsze dostępna)  przejazdu pewnego odcinka 
trasy pociągiem po torach zbudowanych jeszcze przez 
Włochów. Przyjazd do Keren – miasta w pobliżu którego  
co poniedziałek odbywa się największa atrakcja Erytrei 
– targ wielbłądów, ale nie tylko. Przyjazd w godzinach 
popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu. Spacer po 
Keren. Podglądanie prowincjonalnego życia miasteczka 
i zwiedzanie włoskiego cmentarza wojennego. Nocleg.  
DZIEŃ 5 
Po śniadaniu wyjazd za Keren na osławiony targ 
wielbłądów - poniedziałkowe ranki w Keren handluje się 
nie tylko wielbłądami, ale także osłami, kozami, bydłem 
i artykułami domowego użytku... To jest na pewno 
jedno z tych miejsc, które w tym małym kraju trzeba  
zobaczyć koniecznie! Świecące nisko poranne słońce 
zwykle ostro rysuje kontury ludzi i zwierząt kładąc na 
piasku ich długie cienie to jakby ilustracja do „Baśni z 
tysiąca i jednej nocy″.  Nieśpieszne zwiedzanie targu, 
chłonięcie atmosfery tego niesamowitego miejsca, 

nasłuchiwanie porykiwania osłów i wielbłądów, a także 
nawoływań i rozmów w dziwnie brzmiącym języku. Po 
lunchu przejazd nad wybrzeże, via Asmara. Temperatura 
znacznie wzrośnie, a naszym oczom ukaże się kolejny 
cel naszej wyprawy – Massawa. Ten wciąż istotny port 
Morza Czerwonego zaskoczy nas mieszanką arabskich i 
afrykańskich zapachów. Przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 6 
Po  śniadaniu nieśpieszne zwiedzanie miasta, spacery 
pośród wąskich, urokliwych uliczek Starego Miasta, 
gdzie co chwila natknąć się można na zabudowania 
charakterystyczne dla budownictwa mauretańskiego. 
Godny podziwu będzie również główny budynek Banku 
Włoskiego oraz Pałac Gubernatora, które szczególnie 
ucierpiały podczas walk o niepodległość. Po południu 
czas na relaks i kąpiele na dziewiczej plaży Gurgusum. 
Powrót do Asmary via Ghinda. Nocleg w Asmarze. 
DZIEŃ 7 
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy: Muzeum Narodowe, 
katolicka katedra św. Marii z 1992 roku, koptyjski kościół 
N’da Mariam z 1920 roku, niesamowity budynek dawnej 
opery, a obecnie kina. Następnie przejazd na przedmieścia 
Asmary na cmentarz pojazdów wojskowych, czołgów – 
pomnik ostatecznego zwycięstwa Erytrei nad Etiopia w 
trwającej 30 lat wojnie. Powrót do hotelu. Nocleg. 

ERYTREA
-SUDAN 



 
TERMINY:
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DZIEŃ 8 
Wczesno-ranny przejazd na lotnisko. Wylot do Sudanu. 
Przylot do Chartum w godzinach porannych. To położenie 
miasta w widłach rzek (Białego i Błękitnego Nilu), 
przypominających trąbę słonia było podstawą jego 
nazwy. Chartum bowiem znaczy po prostu trąba słonia. 
Spotkanie z lokalnym kontrahentem, przejazd do hotelu. 
Krótki odpoczynek, śniadanie. Następnie zwiedzanie 
Chartumu z przerwą na lunch: Muzeum Narodowe, Muzeum 
Etnograficzne.  Przeprawa kanonierką do Omdurmanu i 
zwiedzanie grobowców Mahdi oraz wizyta w domu Khalifa. 
Wizyta na lokalnym bazarze. Czas wolny na zakup pamiątek. 
Powrót do hotelu na krótki odpoczynek. Kolacja i nocleg w 
Chartumie.
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu przejazd przez pustynię do Starej Dongoli – 
średniowiecznej stolicy historycznej krainy Nubia. Lunch po 
drodze. Zwiedzanie pałacu królewskiego oraz pozostałości 
po katedrze i dawnym kościele. Nocleg na kampingu, na 
pustyni, w Starej Dongoli. 
DZIEŃ 10 
Po śniadaniu kontynuacja podróży do Kermy. Obiad na 
lokalnym targowisku. Następnie przejazd do wioski Tombos 
- miejsca dawnego kamieniołomu. Nocleg w tradycyjnym 
nubijskim domu.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Karima. Przemierzając 
Pustynię Nubijską robimy postój w miasteczku Al Kurro 
i odwiedzamy królewski cmentarz. Przyjazd do Karima 
w godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w 
tradycyjnym nubijskim domu. Okazja do zawarcia przyjaźni 
z Nubijczykami oraz wspólnych śpiewów, jednak z tą 
przewagą, iż chrześcijańskie gardła mogą być przepłukane 
czymś szlachetniejszym niż woda – toteż warto na ten 
nocleg zachować jeszcze małe „co nieco″.
DZIEŃ 12 
Rano podejście na Jebel Barkal. 
Podziwianie niesamowitych widoków. 
Następnie przekroczenie Nilu 
i dojazd do Nuri – kompleksu 
grobowców nubijskich władców, 
składającego się z ponad 70 
piramid. Lunch. Przejazd przez 
pustynię Bayoda. Przystanek 
przy urzekającym stanowisku 
archeologicznym w Ghazali. 
Kontynuacja przejazdu do Meroe, 
przekroczenie Nilu, przystanek w 
Atbara. Przyjazd do Meroe - ówczsnej 
najwięksej nekropoli władców królestwa 
Nubii. Pierwsze spojrzenie na piramidy na tle 
zachodzącego słońca. Nocleg w namiotach na pustyni w 
pobliżu piramid.

DZIEŃ 13 
Rano kontynuacja podziwiania wystających z piasku pustyni 
czarnych piramid w Meroe. Następnie przejazd do Shendi, 

wizyta na lokalnym ryneczku. Lunch. Przejazd pustynną 
drogą do Musawwarat, zwiedzanie świątyni Lwa. 

Dalszy przejazd do Naga – Miasta Lwów, 
z przełomu ery meroickiej, zwiedzanie 

świątyń Amona i Lwa Apademaka, 
a także ruin świątyń meroickich.  

Przeprawa przez Nil do Omdurmanu. 
Pokaz tańca na starym cmentarzu 
Sheikh Hamad El-Niel (w miarę 
dostępności). Nocleg w hotelu w 
Chartum.

DZIEŃ 14
Od rana czas wolny. Po południu 

transfer na lotnisko w Chartum. Wylot 
do Europy.

DZIEŃ 15 
Przylot do jednego z europejskich portów 

tranzytowych, przerwa tranzytowa, przesiadka na samolot 
do kraju. Lądowanie w Warszawie. 

CENA ZAWIERA : CENA NIE ZAWIERA:

UWAGA: ze względu na sytuację 
polityczną między Sudanem i Erytreą 
organizator zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia zmian, kolejności 
odwiedzanych miejsc.

!
- przeloty na trasie: Warszawa – Asmara – Chartum – Warszawa;
- przelot wewnętrzny Asmara – Chartum 
- zakwaterowanie: hotel 4**** w Chartumie (pokoje 2-osobowe); 
noclegi w namiotach/ miejscowych hostelach oraz lokalnych 
nubijskich domach na trasie – w zależności od sytuacji i 
warunków pogodowych, hotele 3*** w Erytrei, za wyjątkiem 
Massawy - hotel 2*

- wyżywienie: 3 posiłki dziennie na pustyni i w trakcie objazdu, 
Chartum – 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacja, Erytrea 

- śniadania
- opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika na całej trasie
- opłaty za miejscowych przewodników
- permity w Erytrei i Sudanie
- bilety wstępu
- przejazdy samochodami z napędem na cztery koła, minibusem
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- wizy, opłaty lotniskowe, 
rejestracyjne, graniczne: 135 
EUR

-  napiwki 50 EUR
-  dopłata do pokoju 
1-osobowego 350 EUR

- przejazd kolejką ok. 80 USD 
w zależności od wielkości 
grupy 

-  drinków w hotelu
-  pozwolenia na filmowanie w 
Sudanie

-  wydatków własnych oraz 
innych nie wymienionych w 
programie

I rata:    
II rata:    
III rata: 

CENA:         
7 980 PLN + 1 190  EUR + 930 USD

800 PLN płatne przy zapisie
7 980 PLN (minus I rata)
1 190 EUR + 930 USD uczestnik
zabiera ze sobą

23.01 – 06.02.2020
13.02 – 27.02.2020
26.03 – 09.04.2020
22.10 – 05.11.2020
05.11 – 19.11.2020

Asmara

Omdurman

afryka

Wycieczka 
objazdowa o 
zwiększonym 
stopniu trudności 
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CENA ZAWIERA:

ETIOPIA
DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Etiopii przez 
jeden z tranzytowych portów lotniczych.

DZIEŃ 2
Przylot do Addis Abeby w godzinach nocnych. Transfer 
do hotelu, zakwaterowanie, odpoczynek po podróży. 
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie miasta: Muzeum 
Narodowe, wizyta u Lucy - jednej z najstarszych „kobiet″ 
naszej planety; katedry św. Jerzego - patrona Abisynii, 
legendarnego pogromcy smoka (lub katedry św. Trójcy, 
gdzie pochowany jest cesarz Haile Selassie wraz  
z małżonką); wjazd na wzgórze Yntoto, podziwianie 
panoramy Addis Abeby, zwiedzanie pałacu Menelika II 
- jednego z największych władców Etiopii. Wieczorem 
powitalna kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3
Wcześnie rano transfer na lotnisko i wylot do Bahyr Dar. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Wycieczka łodzią 
po bezkresnym jeziorze Tana i zwiedzanie jednego  
z najstarszych klasztorów w Etiopii - Ura Kidame 
Meheret na Półwyspie Zagie. Po południu wycieczka 
na punkt widokowy na legendarne wodospady Nilu 
Błękitnego (Tys Ysat). Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 4
Wyjazd do Gonderu. Zakwaterowanie w hotelu. 
Zwiedzanie XVII-wiecznych, olśniewających swoim 
pięknem zamków cesarzy etiopskich, Łaźni Fasiledesa 

oraz otoczonego murem kościoła Debre Byrhan Sellasje 
z pięknymi malowidłami we wnętrzu. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ 5
Przejazd do Debark, a następnie w góry Parku 
Narodowego Semien. W scenerii bajkowych 
krajobrazów, pośród zanurzonych w chmurach 
płaskowyżów próby wypatrzenia dżelad - jedynych 
trawożernych małp na świecie, pasących się czasem 
w stadach liczących po kilkaset osobników. Przejazd 
do punktu widokowego, skąd spacerem dotrzemy do 
górskiej bazy noclegowej Sankaber. Kolacja. Nocleg  
w wieloosobowych chatach górskich.

DZIEŃ 6
Wczesna pobudka. Obserwacja wschodu słońca 
wyczarowującego osobliwą grę świateł w przepastnych 
wąwozach. Po pokrzepieniu się wspaniałym widokiem 
- co jest strawą dla ducha i śniadaniem, co wzmacnia 
ciało, wędrówka przez malownicze góry Semien, 
wypatrywanie dżelad, a następnie przejazd dolinami  
z powrotem do Gonderu. Kolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 7
Rano transfer na lotnisko i wylot do Lalibeli. Transfer 
do hotelu. Zwiedzanie wykutych w skale XII-wiecznych 
kościołów Lalibeli. Około południa czas wolny na 
samodzielne spacery, sesje fotograficzne, lunch lub  
- jeśli będzie taka możliwość - udział w tradycyjnej, 
etiopskiej mszy świętej. Około godz. 14 dalsze 
zwiedzanie tajemniczych zabytków Lalibeli - jednego  

z najbardziej interesujących historycznie miast świata. 
Kolacja i nocleg. Przewracanie się z boku na bok  
i próba zaśnięcia w mieście pełnym legend, owianym 
tajemnicami przeszłości i przyszłości. 

DZIEŃ 8
Transfer na lotnisko i wylot do Aksum. Transfer do 
hotelu. Zwiedzanie Aksum: tzw. „łazienki królowej 
Saby″, granitowej płyty z inskrypcją Ezany, podziwianie 
wspaniałych stelli - najwyższych słupów nagrobnych na 
świecie, zwiedzanie starożytnych grobowców, nowego 
kościoła św. Marii z Syjonu, rzut oka na Dom Arki, gdzie 
najprawdopodobniej spoczywa Arka Przymierza, wizyta 
w niewielkim muzeum, gdzie przechowuje się ubiory 
oraz korony niektórych cesarzy Etiopii. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 9
Rano transfer na lotnisko i powrót do Addis Abeby. 
Zwiedzanie muzeum uniwersyteckiego założonego przez 
samego cesarza Hajle Syllasje z okazji wizyty królowej 
Elżbiety. Przejazd przez Merkato, największy rynek Afryki. 
Czas wolny na ostatnie przedwyjazdowe zakupy oraz 
rozważania - nad filiżanką etiopskiej kawy uważanej 
za najlepszą na świecie - czy Afryka, a w szczególności 
Etiopia jest taką, jaką sobie wyobrażaliśmy… Wieczorem 
pożegnalna kolacja. Późnym wieczorem transfer na 
lotnisko. Wylot do Europy. Międzylądowanie w jednym  
z portów europejskich. 

DZIEŃ 10
Przylot do Warszawy.

SZLAK 
HISTORYCZNY
+OPCJA POŁUDNIE



www.wyprawy.plwww.wyprawy.pl 115

SZLAK 
HISTORYCZNY
+OPCJA POŁUDNIE

DZIEŃ 10
Przejazd do Arba Myncz. Pierwszy kontakt z krajobrazem 
południowej Etiopii. Podziwianie wspaniałych widoków, 
postoje na krótkie sesje fotograficzne. Przyjazd do Arba 
Myncz. Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 11
Po śniadaniu przejazd do Meczeke, wizyta w wiosce 
plemienia Konso w celu poznania nietypowych sposobów 
wykorzystania przez nich kamienia. Zaznajamianie się 
z ciekawą spuścizną tego plemienia. Przejazd przez 
tereny plemienia Tsemai oraz próba zaprzyjaźnienia sie 
z plemieniem Hamer i jego kulturą. Jeżeli będzie okazja 
- dla chętnych - możliwość obserwowania niezwykłej 
ceremonii inicjacji plemienia Hamer – ceremonii skakania 
po bykach.  Kolacja i nocleg w bungalowach w Turmi.
DZIEŃ 12
Po śniadaniu  przejazd przez tereny zamieszkane przez 
plemię Banna do Omorate, blisko granicy z Kenią. Po 
drodze wizyta na jednym z tradycyjnych, kolorowych 
targów, gdzie można być świadkiem niezwykle ciekawych 
zachowań spotykających się tam ludów. Na straganie, 
w dzień targowy… możliwość dokonania unikalnych 
zakupów. W Omorate przeprawa dłubanką na drugi brzeg 
rzeki Omo i wizyta w wiosce plemienia Desanecz. Kolacja 
i nocleg w hotelu w Dżinka.
DZIEŃ 13
Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego Mago. 
Odwiedziny w wiosce plemienia Mursi. Próba 
zrozumienia zawiłości socjologicznych rządzących tym 
izolowanym plemieniem, odciętym od wpływów innej 
kultury. Próba odpowiedzi na pytanie dlaczego kobiety 
Mursi rozciągają różne części swojego ciała. Porównanie 

kultury ludu Mursi z naszą. W drodze powrotnej wizyta 
w wiosce plemienia Ari w celu poznania ich kultury. Po 
południu wizyta w muzeum etnograficznym. Kolacja  
i nocleg w hotelu w Dżinka.
DZIEŃ 14
Po śniadaniu wyjazd do Arba Myncz. Przejazd przez 
tereny, gdzie uprawia się bawełnę. Nocleg w hotelu  
w Arba Myncz.
DZIEŃ 15 
Śniadanie. Przejazd do Czenczy - wioski plemienia 
Dorze, znanego ze swojego rękodzieła oraz tradycyjnych 
wysokich chat w kształcie głowy słonia; zapoznanie 
się z obyczajami i życiem codziennym. Po południu 
wycieczka łodzią po jeziorze Czamo w celu odnalezienia 
ukrywających się w wodach jeziora krokodyli i 

hipopotamów. Kolacja. Nocleg w hotelu w Arba Myncz.
DZIEŃ 16
Wczesnym rankiem wyjazd w kierunku Shashema – 
miasteczka rastafarian. Po południu przyjazd na obiad 
nad jezioro Awassa.  Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 17
Powrót do Addis Abeby mając na horyzoncie jezioro 
Langano – jedyny etiopski naturalny zbiornik wodny, 
w którym można się kąpać. Wspominanie z łezką w 
oku cudownych chwil przeżytych w kraju Rogu Afryki 
oraz napotkanych podczas wycieczki przyjacielskich, 
czasem bardzo tajemniczych ludzi z wyżyn. Wieczorem 
pożegnalna kolacja, konsumowanie indżery i popijanie 
telą, tedżem lub areke… Przejazd na lotnisko. Wylot do 
kraju późnym wieczorem.
DZIEŃ 18
Międzylądowanie w jednym z portów lotniczych. Przylot 
do Warszawy około południa. Rzewne pożegnanie ze 
współuczestnikami niezapomnianej wyprawy.

CENA ZAWIERA:

- przeloty na trasie Warszawa - Addis Abeba; Addis 
Abeba - Bahir Dar; Gonder - Lalibella – Axum - 
Addis Abeba; Addis Abeba - Warszawa

- przejazdy wewnętrzne: mikrobusy, jeepy
- zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 
2-osobowe, jeden nocleg w wieloosobowych 
chatach górskich w  Parku Narodowym Semien; 
na trasie południowej: noclegi w hotelach klasy 
turystycznej oraz w bungalowach w Turmi,

- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na trasie 
historycznej (czyli podczas pierwszych 8 dni), 
pełne wyżywienie (trzy posiłki) podczas opcji 

„Południe″,
- opiekę polskojęzycznego pilota, 
- opłaty za miejscowych przewodników
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR
 i NNW 3 000  EUR)

- opłaty za wizę etiopską - 50 USD
- bilety wstępu - 160 USD
- opłaty za fotografowanie
- zwyczajowe napiwki - ok. 50 USD (90 USD z opcją 
„Południe″)
- dopłaty do pokoju jednoosobowego - 330 USD (+ 180 
USD podczas opcji „Południe″)

CENA NIE ZAWIERA:

I rata:   

II rata:  

III rata:   

CENA:      6 760 PLN + 1 170 USD  

800 PLN płatne przy zapisie

6 760 PLN płatne na 35 dni 
przed terminem imprezy 
(minus I rata)

1170 USD uczestnik zabiera 
ze sobą

  
TERMINY:

27.12 – 05.01/13.01.2020*

18.01 – 27.01/04.02.2020
15.02 – 24.02/03.03.2020
07.03 – 16.03/24.03.2020
09.04 – 18.04/26.04.2020
01.08 – 10.08/18.08.2020
19.09 – 28.09/06.10.2020
10.10 – 19.10/27.10.2020
06.11 – 15.11/23.11.2020
21.11 – 30.11/08.12.2020
28.12 – 06.01/14.01.2021*

* termin sylwestrowy - dopłata 
770 PLN + 180 USD

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA - wycieczka 
objazdowa o średnim stopniu trudności, 
CZĘŚĆ POŁUDNIOWA - wyprawa 
o charakterze etnograficzno-
przygodowym.

UWAGA: 
wymagana ochrona 
antymalaryczna 
podczas opcji 
„Południe”

OPCJA POŁUDNIE, 
DOPŁATA  890 PLN + 995 USD

Uwaga – kolejność realizacji opcji „Południe″ 
może być odwrócona ze względu na terminy 
lokalnych targów i świąt plemiennych.
Dla chętnych możliwość dodatkowego 
przedłużenia wyprawy o opcję - pustynia Danakil 
(przy minimum 6 osób).
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TERMINY:

KENIA
DZIEŃ 1
Dzień 1. Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot 
do Nairobi przez jeden z portów tranzytowych.
DZIEŃ 2
Lądowanie na afrykańskim lądzie w godzinach porannych. 
Odprawa paszportowo - wizowa, a następnie wyjazd do 
Parku Narodowego Góry Kenii. Przejazd przez plantacje 
kawy i ananasów do podnóża drugiego co do wielkości 
szczytu Afryki - Mount Kenya. Zakwaterowanie w lodżach. 
Lunch, a następnie krótki trekking w Parku Narodowym 
Góry Kenia (udział w trekkingu nieobowiązkowy). Po 
drodze delektowanie się widokami, pierwsze spotkanie z 
dziką afrykańską florą i fauną. Powrót na kolację do lodży. 
Nocleg.
DZIEŃ 3
Po śniadaniu wyjazd do Parku Narodowego Jeziora 
Nakuru. Spotkać w nim można zwierzęta z Wielkiej 
Piątki: bawoły, nosorożce, lwy i lamparty (z wyjątkiem 
słoni). Są też żyrafy, stada antylop i guźców. Po drodze 
uroczyste przekroczenie równika. Zakwaterowanie w 
lodżach na terenie parku, lunch. Po południu pierwsze 
bezkrwawe łowy - safari. Kolacja i nocleg w lodżach.
DZIEŃ 4
Wczesna pobudka i poranne safari w Parku Narodowym 

Jeziora Nakuru. Po śniadaniu ruszamy w dalszą drogę 
nad jezioro Bogoria - prawdziwy raj dla miłośników 
i obserwatorów ptaków. Zakwaterowanie w lodżach, 
lunch. Po południu wyprawa do Parku Narodowego 
Lake Bogoria, podziwianie flamingów i antylop. Wizyta 
w „naturalnej saunie″ przy gejzerach, z których słynie 
ta okolica. Kolacja w lodżach i wieczorna kąpiel w 
termalnym basenie.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu przejazd nad jezioro Naivasha. Wizyta w 
Elsamer - kolonialnym domu należącym do Joy i Georgea 
Adamsonów. Zgromadzono w nim pamiątki związane 
ze słynną parą, która wychowała Elzę z afrykańskiego 
buszu. Na terenie posiadłości mieszkają małpy colobusy, 
czyli gerezy - potomkowie stada założonego przez 
Joy Adamson. Zakwaterowanie i lunch w hotelu nad 
jeziorem Naivasha. Po południu wyprawa łodzią na 
wyspę Crescent - spacer wśród stad żyraf i antylop w 
miejscach, które były planem filmowym „Pożegnania z 
Afryką”. Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 6
Po śniadaniu wyjazd do rezerwatu Masai Mara. 
Po drodze spotkanie z najbardziej legendarnym i 
walecznym plemieniem Masajów. Odwiedziny w 
wiosce dodatkowo płatne ok. 20 USD od osoby. Lunch i 
zakwaterowanie w lodżach. Po południu wyprawa na foto 
safari. Przemierzanie ogromnej przestrzeni sawanny 
wypełnionej stadami gnu, żyraf i zebr. W lipcu i sierpniu 
miliony zwierząt wędrują z płaskowyżu Serengeti, by na 
żyznych równinach nad rzeką Mara znaleźć soczystą 
trawę. Za nimi podążają drapieżniki.

DZIEŃ 7
O świcie wyruszamy na bezkrwawe łowy nad rzekę 
Mara. Możliwość upolowania obiektywem aparatu 
fotograficznego Wielkiej Piątki albo Wielkiej Dziesiątki. 
Podglądanie polujących drapieżników. Feria barw 
zmieniającej się zależnie od pór dnia sawanny. Powrót na 
śniadanie do lodży. Czas na relaks, po południu kolejne 
safari. Dzień dla prawdziwych afrykańskich myśliwych. 
Kolacja w lodżach. 
DZIEŃ 8
Po śniadaniu przejazd przez Wielki Rów Afrykański do 
Nairobi. Po drodze odwiedziny w domu Karen Blixen, 
na słynnej farmie należącej do autorki „Pożegnania 
z Afryką”. Po południu przejazd na dworzec kolejowy. 
Wyjazd pociągiem do Mombasy. Przyjazd wieczorem, 
transfer do hotelu położonego nad Oceanem Indyjskim. 
Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 9
Dzień na zasłużony odpoczynek. W tym miejscu, rytm 
dnia wyznaczają przypływy i odpływy oceanu. Podczas 
odpływu spacery szeroką plażą wśród skał rafy koralowej, 
podczas przypływu kąpiele w oceanie.
DZIEŃ 10
Ciąg dalszy plażowych uciech. Dla chętnych fakultatywna 
wycieczka: zwiedzanie Mombasy (koszt ok. 45 USD). 
DZIEŃ 11
Wypoczynku ciąg dalszy, korzystanie z uciech plażowych, 
pływanie, bryzganie, taplanie, stanie na jednej nodze, 
wystawianie ciała na zbawienne działanie promieni 
słonecznych…
DZIEŃ 12          Śniadanie w hotelu, a następnie czas 
na pożegnanie z Afryką. Transfer z hotelu na lotnisko w 
Mombasie. Wylot do Nairobi, a dalej do Europy. 
DZIEŃ 13
Rano przylot do jednego z portów tranzytowych, 
przesiadka na samolot do kraju. Powrót do Warszawy.

- WIELKA PIATKA

 

 
TERMINY:

26.12 – 07.01.2020***

13.01 – 25.01.2020
27.01 – 08.02.2020*

17.02 – 29.02.2020 
02.03 – 14.03.2020
06.04 – 18.04.2020
22.06 – 04.07.2020
20.07 – 01.08.2020**

17.08 – 29.08.2020**

14.09 – 26.09.2020**

05.10 – 17.10.2020*

03.11 – 15.11.2020
28.12 – 09.01.2021***

  *wysoki sezon -
    dopłata 700 PLN + 190 USD 
 **wysoki sezon -
    dopłata 700 PLN + 290 USD
*** termin noworoczny -
    dopłata 890 PLN+ 470 USD

CENA ZAWIERA : CENA NIE ZAWIERA:

I rata:    
  
II rata:    

  

CENA:                 
5 990 PLN + 1 980 USD

800 PLN płatne przy zapisie

5 990 PLN + 1 980 USD x 
kurs sprzedaży Pekao SA 
na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)

- bilet lotniczy na trasie: Warszawa - Nairobi, Mombasa - 
Warszawa
- mikrobusy z odkrywanym dachem podczas safari
- opieka polskiego pilota na całej trasie
- zakwaterowanie: podczas safari noclegi w lodżach - domki w 
stylu safari zwykle z basenem i ładnym ogrodem tropikalnym, 
w Mombasie - hotel 5*****
- wyżywienie: trzy posiłki dziennie w parkach narodowych i 
rezerwatach; śniadania i kolacje w Mombasie
- opłaty za miejscowych przewodników
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu do parków, 
rezerwatów i innych 
odwiedzanych obiektów: 120 USD
- wiza elektroniczna do Kenii: 
52 USD
- wycieczki fakultatywne 
wymienione w programie: 
ok. 65 USD
- dopłata do pokoju 
1-osobowego: 590 USD
- zwyczajowe napiwki: 50 USD

Wycieczka objazdowo-
pobytowa o stosunkowo niskim 
stopniu trudności (polecana 
dla rodzin z dziećmi).

ark Narodowy Góry Kenii - 
Jezioro Nakuru - Jezioro Bogoria 
- Jezioro Naivasha - Rezerwat 

Masai Mara - Nairobi – Mombasa
P
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DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Lot przez jeden 
z europejskich portów lotniczych do Casablanki. Transfer 
do hotelu. Kolacja i nocleg..
DZIEŃ 2 
Po śniadaniu zwiedzanie miasta: dzielnica Habbous – 
wybudowana przez Francuzów, plac Mohammeda V, 
meczet Hassana II (największy w Maroku). Wyjazd do 
Rabatu, administracyjnej stolicy Maroka. Zwiedzanie 
miasta: Pałacu Królewskiego Dar El Marhzen (z zewnątrz), 
średniowiecznej twierdzy Kasba Oudaia, Mauzoleum 
króla Mohameda V, (gdzie cały dzień alim recytuje w 
grobowcu wersety Koranu), wieży Hassan – punktu 
orientacyjnego miasta. Następnie przejazd do Meknes 
dawnej stolicy Maroka, wybudowanej w XVII wieku przez 
króla Mulaja Ismaila. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 3 
Podziwianie starych murów oraz najważniejszej bramy 
w Meknes – Bab Mansur. Zwiedzanie Mediny – starej 
dzielnicy, położonej na wzgórzu, otoczonej glinianymi 
murami. Wizyta w dawnych spichlerzach i stajni 
królewskiej. Następnie przejazd do Volubilis, malowniczo 
położonego na łagodnych stokach doliny Wadi 
Kroumane, dawnego rzymskiego miasta. Zwiedzanie 
rozległego kompleksu pięknych romańskich ruin, gdzie 
zaobserwować można różnicę pomiędzy rzymskim 
a arabskim stylem planowania urbanistycznego 
ówczesnych miast. Przejazd do Fezu. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Zwiedzanie tysiącletniego miasta Fez 
założonego przez króla Mulaja Idissa I.: medresy Attarine 
lub Bou Inania, meczetu Kajrawijin (z zewnątrz), który 
był największym uniwersytetem na świecie w XIV wieku. 
Nauczano tu przede wszystkim teologii islamskiej i 
prawa. Następnie odwiedzimy suk Nejjarine. Główną 
atrakcją tego placu jest fontanna Nejjarine, wyłożona 
wielokolorową kafelkową mozaiką. Na sukach – 
sielankowych miejscach dla podróżnych, można wyczuć 
unoszący się w powietrzu zapach wyrobów skórzanych. 
Na sprzedaż wystawione są szale, jedwabne tkaniny, 
wyroby garncarskie i ceramiczne, świece, różańce a 
także owoce: figi, daktyle i słodycze. Oprócz tego w 
całym mieście spotkać można indywidualnych handlarzy, 
ludzi zajmujących się ostrzeniem noży, wytwórców igieł, 
szewców, tokarzy… Zwiedzanie Pałacu Królewskiego (z 
zewnątrz). Po południu czas wolny. Kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 5 
Wcześnie rano wyjazd do Merzougi. Przejazd przez góry 
Atlasu Środkowego. Po drodze podziwiać będziemy lasy 
cedrowe oraz stację narciarską w Ifrane, aż dotrzemy 
do regionów pustynnych. Dalej podróżować będziemy 
wzdłuż gajów palmowych Doliny Ziz. Przejazd przez 
Erfoud, jedną z największych oaz Maroka i dalsza podróż 
do Merzougi, gdzie o zachodzie słońca możliwa będzie 
przejażdżka wielbłądem po piaszczystych wydmach 
za niewielką opłatą. Kolacja i nocleg w oberży lub pod 
namiotem na skraju pustyni.
DZIEŃ 6 
Po śniadaniu wyjazd  do Rissani, głównego miasta 
regionu Tafilalet. Zwiedzanie, z zewnątrz, położonego 

na skraju miasteczka mauzoleum Mulaja Ali Sherifa. 
Przyjazd do Tinghir, a dalej przejazd do imponującego 
wąwozu Todhra, którego prawie pionowe ściany mają 
wysokość około 300 m, a odległość między nimi w 
najwęższym miejscu wynosi 10 m. Jest to obszar, gdzie 
rzadkie gatunki ptaków zakładają swoje gniazda. Powrót 
na kolację i nocleg do hotelu w Tinghir.
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Przejazd do Ouarzazate wzdłuż tak zwanego 
„szlaku tysięcy kazb″ i dalej na zachód do El Kelaa 
M’Gouna. Każdego roku w maju plemiona berberyjskie 
tego regionu zbierają się aby uczestniczyć w obchodach 
Święta Róż. Przyjazd do Ourzazate. Zwiedzanie z zewnątrz 
znajdującej się na skraju miasta Kasby Taourirt, 
która stała się bardzo popularną scenerią do filmów. 
Następnie podziwianie z zewnątrz dobrze zachowanej 
Kasby Tiffoultoute - położonej ok. 12 km na zachód od 
Ourzazate. Powrót do miasta na kolacja i nocleg.
DZIEŃ 8 
Śniadanie. Całodzienny wyjazd do Zagory. Droga 
przejazdu prowadzi doliną Dry i gajami palmowymi. 
Zagora jest świetną bazą wypadową do zwiedzania oaz 
oraz do dalszych wypraw w głąb Sahary. Nazywana jest 
często „małym Marrakeszem″. Powrót do Ourzazate. 
Kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie wioski Ait Bennhaddou, 
usytuowanej malowniczo w dolinie Assif Mellah. Miejsce 
to leży na starym szlaku karawanowym, którym 
transportowano niegdyś złoto i niewolników z Timbuktu 
do Marrakeszu. Ta ufortyfikowana osada wpisana jest na 
listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Ze względu 
na krajobraz kręcono tu szereg filmów między innymi: 
Klejnot Nilu, Gladiator, Aleksander. Następnie przejazd do 
Marrakeszu przez położony na wysokości 2260 m n.p.m. 
kanion - Tizin Tichka gór Atlasu Wysokiego. Wieczorem 

po przyjeździe wizyta na słynnym placu Jemaa El Fna i 
sąsiednim bazarze. Plac roi się od ludzi o każdej porze 
dnia. Mamy tutaj okazję do zetknięcia się z prawdziwym 
folklorem tego berberyjskiego miasta: zaklinacze węży, 
akrobaci, gawędziarze, drobni rzemieślnicy, fryzjerzy, 
sprzedawcy owoców i uliczni handlarze. Kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 10 
Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Marrakeszu - drugiego 
najstarszego miasta, zwanego „perłą południa″. Wizyta 
w historycznym ogrodzie Menara, podziwianie meczetu 
Koutoubia oraz grobowców Saadytów. Odwiedziny w 
Pałacu Bahia. Przejście labiryntem uliczek suku ze swoimi 
malutkimi sklepikami. Okazja do zakupu miejscowych 
pamiątek: przypraw, skórzanych i drewnianych wyrobów, 
dywanów, olejków, ceramiki. Następnie odpoczynek w 
hotelu. Czas wolny, na samodzielne spacery, zakupy lub 
dla chętnych – fakultatywnie kolacja w restauracji Chez 
Ali z udziałem w spektaklu folklorystycznym – Fantasia 
Show (słynna marokańska inscenizacja wojenna na 
koniach). Powrót do hotelu na nocleg.
DZIEŃ 11 
Śniadanie. Całodzienny wyjazd do miasteczka Essaouira 
położonego nad Oceanem Atlantyckim, które swój 
obecny kształt  zawdzięcza chrześcijańskiemu więźniowi, 
francuskiemu architektowi (Theodore Cornut). Wiele 
budynków nosi wyraźne cechy architektury europejskiej, 
co jest rzadko spotykane w orientalnych medinach.  
Spacer w obrębie starych murów miejskich. Wizyta 
w porcie rybackim, na licznych bazarach. Niedaleko 
mediny znajduje się piękna piaszczysta plaża  z szafirową 
wodą,  która zachęca do kąpieli. Powrót do Marrakeszu. 
Pożegnalna kolacja i nocleg.
DZIEŃ 12
Transfer na lotnisko i wylot do Polski przez jeden z 
europejskich portów lotniczych. Przylot do Warszawy.

- WIELKA PIATKA

29.03 – 09.04.2020
17.05 – 28.05.2020
09.08 – 20.08.2020*
24.09 – 05.10.2020
11.10 – 22.10.2020
01.11 – 12.11.2020
* wysoki sezon – 
dopłata 400 PLN + 
80 EUR

TERMINY:

I rata:
   
II rata:  
   

CENA: 
3980 PLN + 995 EUR 

800 PLN
płatne przy zapisie

3 980 PLN + 995 EUR 
x kurs sprzedaży 
Pekao SA lub wpłata 
w euro na konto 
dewizowe, płatne na 
35 dni przed imprezą 

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:
- przelot na trasie Warszawa - Casablanka, 
Marrakesz - Warszawa
- zakwaterowanie: hotele 3*/ 4*, pokoje 2-os.
- wyżywienie: śniadania i kolacje na całej trasie
- przejazdy wewnętrzne: mikrobus
- opiekę polskiego pilota - przewodnika
- opiekę miejscowych przewodników: Rabat, 
Meknes, Fez, Marrakesz
- ubezpieczenie TU Europa
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- biletów wstępu: 28 EUR
- wycieczka samochodami terenowymi  
na pustynie + przejażdżka 
- na wielbłądach: 46 EUR/os. (minimum 
4 osoby)
- Fantasia Show w Marrakeszu: 
40 EUR/os.
- zwyczajowych napiwków: ok. 40 EUR
- dopłaty do pokoju 1-os. 180 EUR

MAROKO 

Wycieczka 
objazdowa 
o średnim 
s t o p n i u 
trudności.

DLA
AMBITNYCH...

CASABLANKA–RABAT–MEKNES–FEZ–ATLAS ŚRODKOWY–MARRAKESZ
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, przelot na 
Madagaskar przez jeden port tranzytowy.
DZIEŃ 2 
Przylot do Antananarivo, stolicy Madagaskaru 
(popularnie zwanej Tana), załatwienie formalności 
wizowych. Transfer do hotelu i zameldowanie. Czas 
wolny, odpoczynek po podróży. Wieczorem kolacja  
w hotelu lub pobliskiej restauracji. Nocleg.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu krótkie zwiedzanie Antananarywy.  
W programie m.in. ruiny le Palais de la Reine (Pałacu 
Królowej), podziwianie panoramy miasta oraz widoku 
na jezioro Anosy z punktu widokowego położonego 
wysoko ponad zabudowaniami miasta. Przejazd 
Aleją Niepodległości - główną aleją miasta. Wyjazd  
w kierunku Antsirabe. Droga przebiegać będzie przez 
malownicze krajobrazy płaskowyżu czerwonej wyspy. 
Liczne bananowce, gdzieniegdzie ryżowe poletka 
dają wrażenie jakbyśmy przejeżdżali przez Wietnam 
a nie Madagaskar, ale to złudzenie. Madagaskar ze 
swoimi wieloma odmiennymi strefami klimatycznymi 
stanowi swój odmienny od wszystkiego świat. Po 
drodze odwiedziny lokalnych wytwórni rzemieślniczych 
produkujących słomiane kapelusze, wyroby z rogów 
bydła, makiet rowerów i samochodów i różnorodnych 
wyrobów hafciarskich. Wizyta w tradycyjnej wytwórni 
aluminiowych naczyń w Ambatulambo. W godzinach 
popołudniowych przyjazd do Antsirabe - dawnej 
stacji klimatycznej, jeżeli czas pozwoli przejażdżka po 
mieście lokalnymi rikszami, zwanymi pousse-pousse 
(pchaj-pchaj). Zakwaterowanie. Kolacja na mieście 
w klimatycznej restauracji, gdzie częste są występy 
lokalnych piosenkarzy. Czas wolny, nocleg.
DZIEŃ 4 
Rano odwiedziny w słynnej pracowni jubilerskiej na 
Madagaskarze, prowadzonej jako jedynej od kilku 
pokoleń przez rodzinę malgaską, specjalizującą się w 
biżuterii zdobionej szafirami, rubinami, turmalinami  
i innymi kamieniami szlachetnymi oprawionymi w srebro. 
Następnie dalsza droga na południe Madagaskaru. Około 

południa wizyta w „Zamafiry arts shop″ w Ambositra - 
pracowni oryginalnych rzeźb w drewnie, typowych dla tej 
części Madagaskaru. Ewentualne zakupy pamiątek. Czas 
na obiad w lokalnej restauracji, później dalsza droga do 
Fianarantsoa. W drodze postoje na sesje zdjęciowe. Pod 
wieczór zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny, kolacja.
DZIEŃ 5 
Tego dnia czekają nas emocje związane z podróżą do 
największej granitowej „stromej skały″ znajdującej się  
w górskim masywie pamiętającym czasy archaiku. 
Różnica poziomów wysokości od podstawy po 
wierzchołek skały wynosi blisko 700 metrów. Po drodze 
przystanek i zwiedzanie tradycyjnej fabryki papirusowej 
„Antaimaro’s″ - manufaktury słynącej z lokalnej 
produkcji jedwabiu z kokonów dzikich oraz hodowlanych 
jedwabników. Przerwa na obiad. Dalsza droga poprzez 
urokliwe miasteczko Ambalavao, wśród winnic, pól 
papirusowych, niezwykłych grot i formacji górskich. 
Krótka wizyta na miejscowym bazarze znanym z roślin 
leczniczych. Później dojazd do Voitsoaka i przesiadka 
na półciężarówkę 4x4. Zakwaterowanie w Camp 
Catta, malowniczym obozie globtroterów, położonym  
u podnóża wspomnianych granitowych pionowych skał/
wzgórz górujących wysoko ponad obozem. Czas wolny, 
kolacja.
DZIEŃ 6 
Po śniadaniu, wizyta w lokalnym parku narodowym 
w przełęczy Tsaranoro z lokalnym przewodnikiem. 
Spacerując po lesie, będziemy podziwiali wspaniałe 
widoki. Zobaczymy lemury żerujące w promieniach 
porannego słońca. Spacerować będziemy po lasach,  
w których gołym okiem, bez szkieł i binokularów zobaczyć 
można niespotykaną nigdzie indziej na świecie faunę  
i florę. Wyjście w busz w poszukiwaniu lemurów catta 
- najbardziej zbliżonych w ewolucji do człowieka. 
Przejście przez okoliczną wioskę ludu Betsileo wśród 
roześmianych dzieciaków, proszących śmiało o zdjęcia 
oraz drobny upominek. Później wyruszymy w drogę do 
Ranohira. Najpierw drogą powrotną ciężarówką 4x4, 
ażeby przesiąść się na czekający na nas, nasz mały 
autobus. Później wyjazd na drogę asfaltową N7 i drogą 

przez Horombe Plateau, które dzieli płaskowyż malgaski 
i południową cześć wyspy dotrzemy do Ranohira. 
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
DZIEŃ 7 
Rano po śniadaniu, przejazd na klif. Piesza penetracja 
Parku Narodowego Isalo. Dojście do porażającego 
swym ogromem i urodą „kanionu małp″. Podziwianie 
nieprawdopodobnych formacji skalnych, tworzących 
księżycowe dziwolągi o zwariowanych kształtach, 
wśród których rosną jedynie tutaj spotykane aloesy: 
pachypodium rosulatum i aloeisaloensis. Obserwacja 
lemurów. Fotografowanie dziwów natury na różne 
sposoby. Orzeźwiające kąpiele w wodnej oazie pod 
wodospadem. Pełna rekreacja i nabieranie sił. Powrotny 
spacer w kierunku hotelu. Po drodze odkrywanie 
niespotykanych karłowatych baobabów. Przystanek  
u Stóp Królowej Isalo. Kolacja w restauracji w Ranohira 
szczycącej się doskonałymi steakami z Zebu. Nocleg  
w hotelu.
DZIEŃ 8 
Po śniadaniu dalsza droga na południe w kierunku 
Toliara (Tulear). Wizyta (jeżeli będzie taka możliwość)  
w kopalni szafirów i odwiedziny stolicy szafirów, 
miasteczka Ilakaka słynnego ze swoich drogocennych 
kamieni, gdzie prawo zamiera po zapadnięciu 
nocy. Po drodze spotkamy również tzw. miasteczka 
grzyby założone przez wciąż napływających nowych 
poszukiwaczy-górników. Po drodze pierwsze wielkie 
baobaby, które od tego momentu będą nam towarzyszyć 
przez większość naszego pobytu. Kilkanaście kilometrów 
przed Tulearem odwiedzimy Park botaniczny Arboretum 
d’Antsokay – słynny ze względu na zgromadzoną 
tu florę, w szczególności kilku gatunków z sześciu 
występujących na Madagaskarze baobabów jak i innych 
licznie występujących w tych okolicach sukulentów 
– roślin gromadzących podobnie jak baobaby wodę 
w swoich pniach. Następnie dojedziemy do miasta 
Toliara. Krótkie zwiedzanie miasta i przyjazd do hotelu 
położonego nad brzegami krystalicznego Kanału 
Mozambickiego w miejscowości Ifaty. Zakwaterowanie, 
czas wolny, kolacja. Nocleg.

MADAGASKAR+ 
WYSEPKA SAINTE MARIE

WYSPA BAOBABÓW, LEMURÓW, KAMELEONÓW I MALGASZY 
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DZIEŃ 9 
Po śniadaniu czas wolny na odpoczynek. Plażowanie, 
opalanie się. W południowo-zachodniej części 
Madagaskaru, nad Kanałem Mozambickim większość 
roku jest słoneczna a dni są gorące. Możliwość 
fakultatywnej wycieczki do rezerwatu Renalia (z 1500 
letnim olbrzymim baobabem) lub wypłynięcie łodzią 
na największą w tej części świata rafę koralową. 
Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 10 
Po wczesnym śniadaniu transfer na oddalone o 
niecałą godzinę jazdy lotnisko. Wylot z Tulear do 
Antananarywy. Lądowanie w Antananarywie i wyjazd 
do Andasibe. Wyjeżdżając z Antananarywy drogą 
na Toamasina (Tamatave), będziemy mogli dobrze 
widzieć panoramę stolicy Madagaskaru. Przejazd 
wzdłuż zielonych poletek ryżowych, ciekawych dolin 
i wschodniego lasu. Postój na obiad. Po posiłku, 
zatrzymamy się w ośrodku zajmującym się ochroną 
niektórych gatunków zwierząt wschodnich lasów 
deszczowych, m.in. kameleonów, żab, jaszczurek. 
Kontynuacja przejazdu do Rezerwatu Perinet mijając 
charakterystyczny las roślin zwanych „uszami słonia″. 
Kolacja i nocleg w Andasibe.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu, wcześnie rano wizyta w Rezerwacie 
Analamazoatra i podziwianie unikalnej dla 
Madagaskaru flory, rozlicznych gatunków storczyków, 
w tym wanilii oraz obserwacja olbrzymich Indri-Indri 
(największa odmiana lemurów), które przypominają 
niedźwiadki koala w kolorach czarno-białych. 
Rezerwat Analamazoatra (Rezerwat Perinet) jest 
świetnym miejscem do oglądania ptaków. Powrót do 
hotelu, po czym przeprawa przez zbocza porośnięte 
palmami ravinala, będącymi symbolem Madagaskaru. 
Naszym celem będzie tym razem Kanał Pangalanes. 
Po obiedzie, przesiadka do czekających pojazdów 4X4 
i dojazd pełną nierówności trasą nad słodkowodne 
jezioro Rosoabe, gdzie oczekiwać będzie łódź. 
Majestatyczny rejs - przez system jezior i łączących 
je kanału Pangalanes - do hotelu, trwać będzie 
prawie dwie godziny. Po drodze obserwować będziemy 
dziewicze krajobrazy porastających wybrzeża jezior - 
lasów i obserwować zachód słońca na krótko przed 
dopłynięciem do hotelu. Zakwaterowanie i kolacja.
DZIEŃ 12 
Rano, po śniadaniu zwiedzanie naturalnego rezerwatu 
lemurów. Około południa opuścimy tereny Palmarium 
łodzią w kierunku Tamatave (Toamasina). Po drodze 
obserwacja lokalnych wiosek, idyllicznych widoków 
dzikiej, tropikalnej przyrody. Po dopłynięciu do 
Toamasina krótka wizyta w mieście, największym 
porcie Madagaskaru. Następnie wyjazd do Mahambo. 
Droga wiedzie przez teren nizinny, malowniczy  
z rozlewiskami wodnymi i licznymi wioskami. Późnym 
popołudniem dojazd do hotelu, zakwaterowanie  
i kolacja.
DZIEŃ 13  
Rano, po śniadaniu dojście (200 metrów) plażą do 
małego portu w Mahambo, gdzie podróżni przesiadają 
się na statek pasażerski przewożący lokalnych 
mieszkańców oraz turystów pomiędzy wyspą 
Madagaskar a wysepką Sainte Marie. Rejs trwać 
będzie około 3 godzin. Dopłyniecie do Ambodifotatra 
- stolicy wyspy, której atmosfera pełna jest egzotyki 
i uczucia, że znaleźliśmy sie w rajskich tropikach. 
Transfer do miejsca zakwaterowania. Czas wolny, 
plażowanie lub też próba odnalezienia się w nowej 
idyllicznej rzeczywistości. Podziwianie zachodu słońca 
„na wschód od Madagaskaru”. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 14 – 15 
Po śniadaniu, wypoczynek lub dla chętnych 
fakultatywne zwiedzanie wyspy Sainte Marie – 

m.in. plantacji wanilii i kawy, 
wizyta w stolicy Ambodifototra, 
na cmentarzu piratów oraz 
w najstarszym kościele na 
Madagaskarze. Dla zwolenników 
aktywnego spędzania czasu 
możliwość nurkowania, 
snorkelingu, a także wyprawy 
rowerowej lub wynajęcie quada 
czy skuteru do niezwykle 
fotogenicznego wodospadu. 
Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ 16 
O świcie, po 
wczesnym śniadaniu transfer do 
portu i powrót łodzią motorową 
do Mohambo. Obserwacja 
wschodu słońca na oddalającej 
się Sainte Marie. Przybicie do lądu 
po niecałych trzech godzinach. 
Przesiadka do mikrobusa. 
Przejazd do Toamasina, po 
drodze podziwianie dzikich plaż 
i lagun, gdzie palmy kokosowe 
kłaniają się błękitnym wodom Oceanu Indyjskiego. 
Popołudniu zwiedzanie Toamasina i odwiedziny na 
lokalnym targu w celu zrobienia ostatnich zakupów. 
Zakwaterowanie, kolacja. Nocleg. 
DZIEŃ 17  
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Droga do 
Antananarywy.  Przejazd przez plantację palm  
z owoców których wyrabia się olej palmowy. Będziemy 
mogli obserwować zmieniające sie krajobrazy, droga 
od Brackville do Antananarywy pnie się powoli do 
góry, wśród serpentyn, aż do wysokości prawie 1400 
metrów n.p.m. Późnym popołudniem przyjazd do 
hotelu. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu.
DZIEŃ 18 
Po śniadaniu czas wolny. Transfer na lotnisko. 
Popołudniowy wylot z Antananarivo do Europy. 

DZIEŃ 19 
Przylot do jednego z portów tranzytowych, przesiadka 
na samolot do Warszawy. Lądowanie na lotnisku 
Chopina.

Wycieczka objazdowo-
pobytowa o średnim 
stopniu trudności.

afryka

madagaskar

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Antananarivo – 
Warszawa, Tulear - Antananarivo

- opiekę polskiego pilota-przewodnika na całej trasie
- zakwaterowanie: Antananarivo – hotel 4*; na pozostałej 
trasie hotele 3* za wyjątkiem noclegu w Camp 
Catta (bungalowy na łonie natury o podstawowym 
wyposażeniu) oraz noclegu w Andasibe – hotel 2*; 
Sainte Marie – bungalowy przy plaży o podstawowym 
wyposażeniu, stylizowane na chaty tubylców

- wyżywienie: śniadania i kolacje na całej trasie
- przejazdy wewnętrzne - mikrobus, półciężarówka, łódź
- ubezpieczenie TU Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

-  bilety wstępów i opłaty za wstępy do parków: 190 EUR
-  wiza plus tourist tax: 35 EUR
-  napiwki: około 70 EUR
-  dopłata do pokoju 1-os.: 580 EUR
-  wycieczki fakultatywne wymienione w programie: 
ok. 35 USD

I rata:      
II rata:      

CENA:      8 650 PLN + 1 895 EUR

800 PLN płatne przy zapisie
8 650 PLN + 1 895 EUR przeliczone 
po kursie sprzedaży Pekao SA na 35 dni 
przed terminem imprezy (minus I rata)

 
26.04 – 14.05.2020            
27.05 – 14.06.2020
24.06 – 12.07.2020  

12.08 – 30.08.2020*
16.09 – 04.10.2020
04.11 – 22.11.2020

TERMINY:

* Wysoki sezon - dopłata 890 PLN
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do 
Namibii przez port tranzytowy.
DZIEŃ 2  (60km) 
Lądowanie w stolicy Namibii - Windhoek. Objazd miasta, 
transfer do hotelu.  
DZIEŃ 3 (379km) 
Po śniadaniu przejazd do Sesriem. Przejazd przez 
miejscowość Rehoboth - stolicy miejscowych 
“Bastards″. Nocleg w Lodge w okolicach Sesriem. 
DZIEN 4 (170km) 
Dzisiejszy dzień spędzamy na zwiedzaniu Kanionu 
oraz wydm Sesriem oraz Sousesvly. To tutaj znajdują 
się najwyższe na świecie (375m) i najpiękniejsze, 
owiane prawie legendą wytwory pustynnej natury, 
tak zwane Diuny – jedyne w swoim rodzaju wydmy o 
niezwykle harmonijnych, geometrycznych kształtach 

i wyostrzonych jak brzytwa krawędziach, usypane  
z czerwonego piasku, zmieniające barwę w zależności od 
oświetlenia, ale też zmieniające kształt w zależności od 
siły wiatru... Przejazd terenowymi pojazdami do miejsca 
skąd bedzie nas czekał kilku-kilometrowy spacer po 
wydmach z rozległym widokiem na resztę pustyni do 
Sossusvlei oraz Deadvlei. Obszar wyschniętego jeziora 
pełnego minerałów i skamieniałych drzew, który co 
kilka lat zamienia się w tętniący życiem turkusowy 
wodopój. Przejazd do Kanionu Sesriem, w zależności od 
pory roku możliwość spaceru w kanionie, który w porze 
deszczowej zwykle jest niedostępny i tętni burzliwym 
życiem. Nocleg w Lodge w okolicach Sesriem. 
DZIEŃ 5 (405km)
Dla chętnych wczesna pobudka na oglądanie wschodu 
słońca, po czym przejazd w stronę Swakopmund, po 
drodze przystanek w Solitarie, degustacja najlepszego 
w Namibii jabłecznika – ciasta, którego cynamonowy 
zapach wyczuwa się już z odległości kilkuset metrów. 
Na koszt własny uczta jabłecznikowa przy kawie 
lub znakomicie schłodzonym piwie. Dalszy przejazd 
do Swakopmund - nadmorskiej miejscowości 
wypoczynkowej ze wspaniałą zabudową kolonialną 
z czasów dominacji niemieckiej. Po drodze wizyta  
w Kuiseb Canyon – jedynym w swym rodzaju kanionie 
z łupka. Przyjazd do Swakopmund około godziny 16:00. 
Zakwaterowanie. Czas na plażowanie, kąpiele lub 
spacery wzdłuż ukwieconego nabrzeża. Nocleg w hotelu 
w Swakopmund. 
DZIEŃ 6 ( 0 km)
Dzień wolny w Swakopmund. Czas na dalszy 
wypoczynek, nabieranie sił, zajęcia plażowe lub spacery 
po postkolonialnym miasteczku… Fakultatywnie dla 

chętnych możliwość jazdy po wydmach quadami – 
czterokołowcami (2godz - 50USD). Można też wynająć 
motorówkę wypływającą w morze w poszukiwaniu fok, 
delfinów oraz wielorybów (80USD). Jest też możliwość 
zwiedzenia muzeum z ciekawym zbiorem minerałów  
i kamieni szlachetnych z namibijskich pustyni. Nocleg 
w hotelu. 
DZIEŃ 7 (451km)
Śniadanie, wyjazd z Swakopmund solną autostradą. Po 
dojezdzie do Khorixas  przejazd w region Twyfelontein. 
To tu znajdują się skały z tajemniczymi rysunkami oraz 
rzeźbami naskalnymi pozostawionymi przez pierwszych 
mieszkańców Afryki - Buszmenów. Wizyta w Wiosce 
Damara, gdzie zapoznamy się z obyczajami tego 
interesujacego plemienia, odwiedzimy miejsce, gdzie 
znajduje się skamieniały las oraz najstarsze z kwiatów 
pustyni, bo aż 1500 letni – Welwitschia Mirabilis. Przejazd 
do Koriksas. Nocleg. 
DZIEŃ 8 (221km+184km)
Po śniadaniu przejazd do Kamanjab. Odwiedziny 
w wiosce ludu Himba, podpatrywanie obyczajów 
i codziennych czynności jednego z najbardziej 
fascynujących plemion Afryki. Woda używana jest 
tu tylko do picia, a nie do jakichkolwiek czynności 
higienicznych. Przejazd do Parku Narodowego Etosha. 
Wizyta w Kamp Okaukuejo z wieżą obserwacyjną  
z czasów kolonialnych oraz z wodopojem, przy którym 
o każdej porze roku można spotkać stada zwierząt. 
Kilkugodzinne safari po parku. Podglądanie życia dzikich 
zwierząt oraz ptactwa regionu. Wieczorem zasadzka  
z aparatami fotograficznymi w pobliżu wodopoju. 
Nocleg w lodge Okaukuejo lub Halali w Parku Etosha. 

NAMIBIA
BOTSWANA 
ZIMBABWE 

alejdoskop osobliwości 
przyrodniczych i nie tylko… 
Pustynia Namib, słynne  

wydmy (diuny), niezwykłe safari 
w Parku Narodowy Etosha, Park 
Narodowy Matopos – rysunki naskalne 
Buszmenów, Rezerwat Chobe i safari 
wodne - Okawango, sławne Wodospady 
Victorii oraz wizyta u Buszmenów 

K

SZLAK PRZYRODNICZYCH OSOBLIWOŚCI
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DZIEN 9 (140 km)
Dzień na kolejne foto safari po Parku Etosha oraz 
oglądanie zwierząt przy wodopojach, przy których 
gromadzą się niezliczone stada dzikich zwierząt. 
Nocleg w kampie Namutoni. 
DZIEŃ 10 (560km)
Śniadanie. Następnie przejazd do najbardziej 
wysuniętej na północ części Namibii – Pas, Kaprivi. 
Postój przy tajemniczym jeziorze Otjikoto z tablica 
pamiątkowa Jana Nowaka – polskiego rowerzysty. 
Dalszy przejazd, tym razem w okolicę Grootfontein, 
gdzie przed około 80 000 lat temu spadł największy 
na świecie (60 - tonowy) meteoryt. Później przejazd 
do rzeki Kovango. Nocleg w lodge w Rundu, na brzegu 
rzeki skąd widoczny jest drugi brzeg, czyli Angola.. 
DZIEŃ 11 (240 km)
Kontynuacja podróży, by już po przejechaniu kilkunastu 
kilometrów oglądać zupełnie inną Namibię od tej już 
poznanej. Znikają tereny pustynne, pojawia się bujna, 
soczysta zieleń, wiecznie zielone drzewa, a tereny 
są coraz bardziej zaludnione. Dojazd do miejsca 
noclegu, zakwaterowanie w Kampie przy rzece. 
Fakultatywnie możliwość safari po Parku Mahango 
(40 USD) lub pływanie dłubankami Mohoro po rzece 
Okowango (35 USD). Nocleg w lodge w Ngepi i sen przy 
akompaniamencie pomrukujących hipopotamów… 
DZIEŃ 12 (460km)
Po śniadaniu przejazd mijając po drodze kolejne wioski. 
Cała droga prowadzi przez Caprivi – wąski pasek 
terytorium Namibii pomiędzy Angolą a Botswaną. Trasa 
przejazdu pełna jest znaków „Uwaga Słonie″, gdyż 
jest to szlak największej populacji słoni migrującej 
od Chobe do Zambezi. Przejazd przez Park Narodowy 
Bwabata. Mijane regiony Chobe i Lynianti to jedne 
z ostatnich regionów, gdzie życie zwierząt zostało 
uszanowane przez człowieka. Przyjazd do Kasane – 
Botswana, safari wodne, czyli kilkugodzinna wyprawa 
łodziami motorowymi po rozlewiskach rzeki rezerwatu 
Chobe. Szansa zobaczenia bawołów, kąpiących się 
słoni, hipopotamów, krokodyli oraz afrykańskiego orła 
bielika – jest to najlepsze wodne safari Afryki. Nocleg. 
DZIEŃ 13 (85km)
Wczesnym rankiem przejazd z Kasane do Victoria Falls 
w Zimbabwe. Zwiedzanie uznawanych za najpiękniejsze 
na świecie - Wodospadów Victorii od strony Zimbabwe. 
Długa sesja fotograficzna. Wchodzimy na most dzielący 
Zimbabwe oraz Zambię. Czas na odwiedzenie Starego 
hotelu Victoria. Możliwość wypicia herbatki oraz 
zjedzenie małego posiłku w tym kolonialnym hotelu. 

Następnie powrót do Botswany. Nocleg w hotelu. 
DZIEŃ 14 (360km)
Po śniadaniu przejazd z Kasane do południowo - 
wschodniej Botswany – Nata – Makgadikgadi Solt 
Pan. Zakwaterowanie w lodge z imponującymi, 
dominujacymi ten region Baobabami. Nocleg 
DZIEŃ 15 (300km)
Po śniadaniu w lodge kierujemy się na zachód poprzez 
równinę środkowej Botswany. Po zakwaterowaniu 
w Maun objazd osady w poszukiwaniu tradycyjnie 
przyodzianych kobiet z plemienia Herero. Po południu, 
fakultatywnie przelot samolotem nad deltą Okawango 
(180 USD). Nocleg.
DZIEN 16
Dzień na safari po Delcie Okawango. Fakultatywnie 
przejazd do Rezerwatu Moremi (110USD). Wieczorem 
powrót do Maun. Nocleg. 
DZIEŃ 17 (285 km)
Po śniadaniu zakupy na obiad na nastepny dzień, 
aby Buszmeni ugotowali nam posiłek. Popołudniowy 
przejazd do Ghenzi Thakadu, gdzie zapoznamy sie z 
kulturą oraz obyczajami Buszmenów. Nocleg.
DZIEŃ 18
Całodzienny pobyt wsród Buszmenów. Po śniadaniu 
grupa starszyzny będzie opowiadała o tradycjach oraz 
życiu w Buszu, wyjdziemy z grupą kobiet oraz mężczyzn 
w busz, gdzie pokażą nam jak znaleść ważne zioła, 
żywność, wodę, która jest niezbędna do przetwania 
w tym pustynnym terenie. Po południu odwiedzimy 
wioskę, gdzie będziemy obserwować codzienne zajęcia. 
Wieczorem tradycyjne tańce i śpiewy przy ognisku. 
DZIEŃ 19 
Po śniadaniu przejazd do Windhoek. Po drodze 
podglądanie głębokiej, afrykańskiej prowincji. Kolacja. 
Nocleg.
DZIEN 20 
Po śniadaniu wypoczynek oraz czas na ostatnie zakupy. 
Około godz. 11:00 transfer na lotnisko. Wylot do Europy. 
DZIEŃ 21 
Przylot na jedno z lotnisk w Europie. Przerwa 
tranzytowa. Wylot do Warszawy. Przylot w godzinach 
okołopołudniowych. 

Intensywna wycieczka 
objazdowa o średnim 
stopniu trudności

I rata:   
II rata:    
   
II rata:   

CENA:      6970 PLN + 3524 USD

800 PLN płatne przy zapisie
6970 PLN (minus 1 rata) na 35 dni przed 
wyprawą
3524 USD uczestnik zabiera ze sobą 

 
TERMINY:

27.02-18.03.2020
20.03-09.04.2020
15.04-05.05.2020
21.06-11.07.2020

06.08-26.08.2020*
16.09-06.10.2020
08.10-28.10.2020
05.11-25.11.2020

CENA ZAWIERA:
- Przelot na trasie Warszawa- Windhoek- Warszawa 
przez wybrany port tranzytowy

- Zakwaterowanie w hotelach na poziomie 3* 
bungalowach, pokoje 2- osobowe z łazienkami, 
klimatyzacja (gdzie konieczne), czajnik, kawa i herbata 
w pokojach w większości hoteli. Baseny kąpielowe w 
większości miejsc noclegowych.

- Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 
- Transport: microbus z klimatyzacją
- Opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika na całej 
trasie (od lotniska w Windhoek do wylotu z Windhoek), 
pilot pełni również funkcję kierowcy  

- Ubezpieczenia TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 
EUR)

- Opłaty za przewodników lokalnych

- Wstępów na wymienione imprezy oraz degustacje 
ok. 310 USD,

- Safari terenowymi pojazdami (na życzenie za 
dopłatą)

- Napiwków ok. 40 USD
- Opłata za wizę do Namibii ok. 80 USD 
- Dopłaty do pokoju 1-osobowego 1090 USD
- Opłatę za wizę do Zimbabwe 45 USD

CENA NIE ZAWIERA:

* wysoki sezon – dopłata 860 PLN + 170 USD
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CENA ZAWIERA:

RPA+ZIMBABWE-
VICTORIA FALLS

+BOTSWANA

DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do 
Kapsztadu przez jeden z portów tranzytowych.
DZIEŃ 2
Przylot do Kapsztadu około południa. Powitanie na lotnisku 
przez lokalnego, polskojęzycznego pilota-przewodnika. 
Transfer do hotelu zlokalizowanego niedaleko plaży 
z pięknym widokiem na miasto. Zakwaterowanie. 
Odpoczynek po podróży. Możliwość spaceru na plażę dla 
rozprostowania nóg lub też możliwość łapania opalenizny 
na obszernym tarasie z widokiem na miasto. Około 
godziny 16:00 wyjazd na zwiedzanie słynnego Water Front 
(część portowa udostępniona dla turystów). Ok. godz. 
19:00 kolacja w restauracji z owocami morza.  Powrót do  
hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 3 
(40km)
Po śniadaniu ok. godz. 9:00 wyjazd na  zwiedzanie 
Kapsztadu: Ogrody botaniczne (Company Gardens), 
Malay Quarters – (na zboczu góry Sygnałowej) budynki 
kiedyś zamieszkałe przez zesłańców-niewolników, dzisiaj 
tętniące życiem środowisko - Cape Malay, targowisko - 
czas wolny w centrum miasta. Spacer po Deptaku - Sant 
Georges street, wizyta w kawiarni uznanej powszechnie 
za lokal oferujący jedną z  najlepszą  kaw na świecie. Czas 
na nieśpieszny rytuał degustacji wzmacniającego umysł 
i ciało napitku. Następnie przejazd pod stację kolejki 
linowej prowadzącej na jedną z największych atrakcji  

tego miasta - Górę Stołową, z której rozpościera się 
wspaniały widok na miasto i zatokę). Powrót do hotelu. 
Krótki odpoczynek, a następnie przejazd na kolację do 
restauracji oferującej tradycyjną kuchnię Afrykanerów, 
czyli grillowane steki z warzywami. Nocleg w Lodge 3*. 
DZIEŃ 4 
(160km)
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie półwyspu 
przylądkowego. Przejazd malowniczym wybrzeżem do 
Hout Bay. Podróż statkiem na wyspę Fok. Następnie 
przejazd na miejsce widokowe Chapmans Peack. 
Odwiedzamy Przylądek Cape oraz Przylądek Dobrej 
Nadziei - miejsce, gdzie spotykają się dwa Oceany 
Indyjski i Atlantycki. Odwiedzamy miejsce, gdzie słynni 
podróżnicy Bartolomeo Diaz oraz Vasco da Gama 
postawili pierwsze chrześcijańskie krzyże na afrykańskim 
kontynencie. W drodze powrotnej do Kapsztadu wizyta 
w Simons Town na Plaży Pingwinów, gdzie można 
spotkać kolonie tysięcy pingwinów. Następnie powrót 
do Lodge, czas na odświeżenie. Wieczorem tradycyjna 
kolacja afrykańska przy afrykańskich rytmach z całego 
kontynentu, wszystkie dania serwowane z wielką celebrą 
według utrwalonego wiekową tradycją rytuałów. Powrót 
do Lodge 3*. Nocleg. 
DZIEŃ 5 
(40km+ lot +420km)
Wczesna pobudka. Poranna kawa z przekąską. Transfer 
na lotnisko. Przelot do Johannesburga (śniadanie 
na pokładzie samolotu). Po wylądowaniu przejazd  
w kierunku Parku Narodowego Krugera. Przyjazd w 
godzinach popołudniowych. Safari po Parku mikrobusem. 
Bezkrwawe fotograficzne łowy. Przyjazd do kampu. 
Zakwaterowanie. Dla chętnych, fakultatywnie dodatkowa 
możliwość wieczornego safari pojazdami terenowymi (30 
USD). Kolacja. Po kolacji dla chętnych możliwość spaceru 
z latarkami wokół płotu odgradzającego obozowisko od 
dzikich mieszkańców buszu, które niekiedy wieczorem 

podchodzą pod płot. Nocleg w obozie parku-bungalowy.
DZIEŃ 6 
(210km)
Wczesne safari mikrobusem lub (fakultatywnie na 
koszt własny 50 USD pojazdami terenowymi). Następnie 
śniadanie w jednym z kampów parku. Kolejne safari po 
parku mikrobusem Narodowy Park Krugera – jeden 
z najsłynniejszych rezerwatów na świecie – symbol 
Południowej Afryki ciągnie się 400 km z północy na 
południe i 70 km ze wschodu na zachód. Na tym 
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. Około godz. 17:00 przejazd w kierunku 
Gór Smoczych do miejscowości Sabie. Przyjazd ok. godz. 
18:30. Zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 7 
(480km)
Śniadanie. Przejazd do Pretorii przez rezerwat Blyde 
River Canyon (Rezerwat Kanionu Rzeki Blyde), położony 
w Górach Smoczych. Kanion rzeki i otaczające go 
tereny oferują najbardziej spektakularne widoki w RPA. 
Kanion zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości 
na świecie. Przejazd jedną z najpiękniejszych tras 
krajobrazowych „Panorama Route″ z tropikalnym lasem 
deszczowym, Oknem Boga (God’sWindow), wodospad 
Berlin oraz Lizbon. Unikalne formacje geologiczne 
takie jak: BurkeLuck/Potholes, Three Rondavels, należą 
do wielkich atrakcji tego kanionu. Przystanek przy 
straganach tubylców sprzedających wyroby rzemiosła 
artystycznego wyrabiane z tzw. „kamienia mydlanego″ 
(soap stone). Możliwość zakupu pamiątek, dalszy 
przejazd do Johannesburga. Przyjazd w godzinach 
wieczornych do hoteliku zbudowanego dla reprezentacji 
piłkarskiej Brazylii w roku 2010. Kolacja. Nocleg.

schodnia Prowincja 
Przylądkowa, Kraina 
Wschodzącego Słońca 
Afryki z Parkiem Krugera, 
Pretoria i Botswana.

W
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DZIEŃ 8 
(160km)
Po śniadaniu przejazd do Pretorii. Zwiedzanie 
Pretorii. Pretoria (nowa nazwa Thswane) będąca 
stolicą administracyjną Republiki Południowej Afryki, 
znana również pod nazwą „miasto ogrodów″ lub 
„miasto Jakarandy″ (ponad 60000 drzew Jakaranda 
o jasnofioletowych kwiatach). Zwiedzanie: pomnik 
Voortekker Monument  (Pomnik Pionierów Burskich)  
z przedstawioną historią Wielkiej Wędrówki (GrootTrek), 
wykutą w długim na 93 metry marmurowym frezie. 
Odwiedziny w domu Paula Krugera słynnego prezydenta 
niegdysiejszej Republiki Transwalu. Z Union Building, 
siedziby rządu, rozciąga się oszołamiający widok na 
całe miasto. Po południu przejazd do Skansenu – wioski 
Lesedi. Zakwaterowanie, a następnie spacer po pięciu 
etnograficznych wioskach, podglądanie dawnej kultury, 
zwyczajów i zachowań plemion afrykańskich: Zulu, Kosa, 
Basotho, Pedi, Ndebele. Przedstawienie muzyczno-
taneczne w wykonaniu mieszkańców tych wiosek – 
głos wokalistów miesza się z rytmicznymi uderzeniami  
w bębny. Zwykle u obserwujących te występy turystów 
powstaje tzw. efekt „rezonansu muzycznego″ (widzowie 
czują jak ich ciało zaczyna mimowolnie falować…). Po 
występach czas na tradycyjną kolację z ogniskiem  
w tle i z typowymi daniami afrykańskiej kuchni, wśród 
których znaleźć można także potrawy z dzikich zwierząt. 
Możliwość kontynuowania upojnego wieczoru pod 
afrykańskim niebem, przy ognisku. Próba bratania się 
z miejscową ludnością. Opowieści zwykłe i niezwykłe. 
Znakomity czas i miejsce do nawiązania przyjaznych 
relacji z miejscowymi oraz między uczestnikami grupy. 
Czas na pamiątkowe fotki. Nocleg w klimatycznej 
wiosce 3* w  stylizowanych na chaty tubylców domkach 
pokrytych trawą, przystosowanych dla wygód turystów. 
DZIEŃ 9 
(140km+lot +30km)
Po wczesnym śniadaniu przejazd na lotnisko do 
Johannesburga. Przelot Victoria Falls w Zimbabwe. 
Przylot w godzinach przedpołudniowych. Odprawa 
graniczna. Formalności wizowe. Transfer do hotelu. 
Zakwaterowanie w hotelu blisko Wodospadów Viktorii. 
Odpoczynek po podróży przy basenie hotelowym. 
Po południu fakultatywnie dla chętnych, miejscowa 
atrakcja - transfer do przystani przy rzece Zambezi. 
Zaokrętowanie na dwupokładową łódź, kilkugodzinny 

rejs po rzece Zambezi, w trakcie rejsu możliwość 
podglądania dzikich zwierząt mających zwyczaj 
przychodzić o tej porze dnia do wodopojów. Skromny 
poczęstunek, ale za to z możliwością sutego zakraplania 
napojami alkoholowymi…, serwowanymi zwykle bez 
żadnych ograniczeń (cena 65 USD). Powrót do hotelu. 
Kolacja z pokazem folklorystycznych tańców lokalnej 
ludności. Nocleg.
DZIEŃ 10 
(15km)
Po śniadaniu zwiedzanie Wodospadów Viktorii po 
stronie Zimbabwe uznawanych przez znawców za 
jedne z najbardziej spektakularnych wodospadów 
świata. Czas na sesje fotograficzne z wodospadem w 
tle, spacery. Dla chętnych, fakultatywnie możliwość 
obejrzenia wodospadów po stronie Zambii – 50 USD 
(wymagana jest żółta książeczka) lub też fakultatywnie 
możliwość przelotu helikopterem nad wodospadami 
(150 USD). Dalsze spacery po okolicy lub odpoczynek 
przy hotelowym basenie, albo też fakultatywna 
możliwość uczestnictwa w jeszcze innych atrakcjach, 
których jest tu bez liku. Wieczorem fakultatywnie 

możliwość uczestnictwa w wystawnej kolacji w Booma 
(60 USD), podczas której serwowane są tradycyjne 
dania afrykańskie z potrawami z dzikich zwierząt, w 
trakcie kolacji elektryzujące, dynamiczne występy 
folklorystyczne niezwykle wprawnych tancerzy, którzy 
taniec i wyczucie rytmu mają we krwi… Możliwość 
aktywnej gry na bębnach, co podobno znakomicie 
relaksuje organizm. Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 11 
(240km)
Wczesne śniadanie i wczesny przejazd z Victoria Falls do 
Kasane w Botswanie. Przekroczenie granicy, przesiadka 
na pojazdy terenowe, po czym niezwykle emocjonujące 
safari po rezerwacie Chobe (Północna cześć Okawango). 
Po południu dla odmiany safari wodne na rzece Chobe, 
możliwość  podglądania wielu zwierząt korzystających z 
wodopojów. Wieczorem powrót do Victoria Falls. Kolacja.  
Nocleg w Victoria Falls.
DZIEŃ 12
(30km)
Po śniadaniu czas na zakup pamiątek na miejscowym 
bazarze, ostatnie baraszkowanie w basenie przed podróżą 
do Europy lub możliwość uczestnictwa w jeszcze innych  

atrakcjach oferowanych fakultatywnie. Około 
południa transfer na lotnisko, przelot do 

Johannesburga. Przerwa tranzytowa 
i wylot do Polski przez jeden  

z portów tranzytowych.
DZIEŃ 13
Przerwa tranzytowa i dalszy 
lot do Warszawy. Przylot 
do Warszawy w godzinach 
popołudniowych.

CENA ZAWIERA:
- bilety lotnicze na trasie: Warszawa - Kapsztad 
- Johannesburg - Victoria Falls - Johannesburg - 
Warszawa

- zakwaterowanie w hotelach i bungalowach na 
poziomie 3*, pokoje 2- osobowe z łazienkami, i 
klimatyzacja (tam gdzie konieczne). Pokoje 
wyposażone są w czajnik, jest też przeważnie kawa i 
herbata. W większości miejsc noclegowych są także 
baseny kąpielowe.

- wyżywienie: śniadania na całej trasie +  kolacje na 
całej  trasie  oprócz dnia 10-tego 

- transport - mikrobus z klimatyzacją 
- opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika, który 
pełnił będzie jednocześnie funkcję kierowcy na 
miejscu 

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

- wstępów na wymienione imprezy oraz degustacje 
w RPA około – 390 USD, 

- safari terenowymi pojazdami (na życzenie 
za dopłatą),

- opłat za imprezy fakultatywne wymienione 
w programie na terenie Zimbabwe i Zambii

- napiwków dla bagażowych (ok. 1 USD za bagaż przy 
każdym noclegu) 

- opłaty za wizy do Zimbabwe 45 USD
- imprez fakultatywnych 945 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 740 USD

CENA NIE ZAWIERA:

I rata:    

II rata:    

III rata: 

CENA:     7 290 PLN + 2 240  USD  

800 PLN płatne przy zapisie

7290 PLN (minus I rata) 
płatne na 35 dni przed 
wylotem

2240 USD uczestnik zabiera 
ze sobą 

 TERMINY:

13.01 - 25.01.2020
26.01 - 07.02.2020
10.02 - 22.02.2020
21.03 - 02.04.2020
28.04 - 10.05.2020
21.05 - 02.06.2020
19.06 - 01.07.2020
17.07 - 29.07.2020
05.08 - 17.08.2020
20.09 - 02.10.2020
07.10 – 19.10.2020
28.11 - 10.12.2020

Wycieczka objazdowa 
o średnim stopniu 
trudności. 

Rpa

ZIMBABWE

BOTSWANA

VICTORIA 
FALLS
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DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Etiopii 
przez jeden z tranzytowych portów lotniczych.
DZIEŃ 2 
Przylot do Addis Abeby w godzinach porannych. Transfer do 
hotelu, zakwaterowanie, odpoczynek po podróży. Po śniadaniu 
wyjazd do unikatowego stanowiska prehistorycznego 
Tiya, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Powrót do Addis Abeby. Wieczorem powitalna kolacja - 
konsumowanie indżery i popijanie telą, tedżem lub areke. 
Nocleg.
DZIEŃ 3 
Rano transfer na lotnisko i wylot do Aksum. Przylot w 
godzinach przedpołudniowych, przejazd do ruin Yeha, 
datowanych na VIII-V w.p.n.e, uważanych za stolicę cywilizacji 
etiopskiej przed powstaniem Axum. Następnie zwiedzanie 
klasztoru Debre. Uwaga – klasztor zwiedzać mogą jedynie 
mężczyźni, wspina się do niego na wzgórze wyłącznie za 
pomocą liny. Wyjazd w kierunku Mekele, po drodze zwiedzanie 
skalistego kościoła Medhane Alem Adi Kesho. Nocleg w Mekele.  
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu zaczynamy niezwykłą pustynną przygodę. 
Przesiadamy się w samochody terenowe i wyruszamy w 
kierunku depresji Danakil, terenu zamieszkałego przez 
rdzenną ludność Afarów. Danakil to największa depresja 
na kontynencie afrykańskim (dno jeziora Asale - 156 
m p.p.m.), jedno z najbardziej aktywnych sejsmicznie 
miejsc na Ziemi, które można zobaczyć z bardzo bliska. 
Po drodze podziwiamy liczne karawany wielbłądów 
transportujące sól. Przejeżdżamy przez wioskę Berhele, 
gdzie karawany wielbłądów zatrzymują się zanim 
udadzą się na północne wyżyny. Dojazd do obozowiska 
w Hamedela. Nocleg pod gołym niebem na plecionych 
lóżkach w bardzo prostych warunkach. 
DZIEŃ 5 
Śniadanie około godz. 06:30, po czym wyjazd do Askoma 
(80 km, około 6h jazdy), skąd rozpoczniemy eksplorację 
czynnego Wulkanu Erta Ale. Przejazd przez tereny zastygłej 
lawy, skał, piasku i sporadycznych oaz. Po drodze mijamy 
kilka małych wiosek. Dojazd do Askoma, gdzie zostawiamy 
nasze samochody. Rozpoczęcie trzygodzinnego trekingu 
(9km) do New Erta Ale. Wielbłądy transportują wszystkie 
niezbędne sprzęty: materiały do spania, jedzenie, wodę, itp. 
Około godz. 17 czas na kolacje przygotowaną przez naszego 
kucharza. Dotarcie do krawędzi wulkanu około godz. 20. 
Tutaj spędzamy niezapomnianą noc oglądając niezwykłą 
akcję kipiącej lawy (jedno z nielicznych miejsc na Ziemi, gdzie 
można obserwować to niesamowite zjawisko). Nocleg pod 
gołym niebem na materacach.  
DZIEŃ 6 
Pobudka o wschodzie słońca – spacer po kraterze, po 

czym zejście do obozowiska Askoma na śniadanie. Czas na 
odpoczynek, kolejnie przejazd przez wulkaniczną pustynię 
nad jezioro Afdera, Giulietti lub Afrera (solne baseny). Tutaj 
pozyskuje się sól metodą ekstrakcji. Przejazd na nocleg 
do obozowiska w Hamedela. Nocleg pod gołym niebem na 
plecionych łóżkach.
DZIEŃ 7 
Poranna wycieczka samochodem do Ragad (Asebo), miejsca 
wydobywania soli. Obserwacja procesu wydobywania 
soli, cięcia na prostokątne bloki i ładowanie na wielbłądy. 
Następnie przejazd do Dallol - jednego z najgorętszego 
miejsca na ziemi i największej depresji w Afryce - niezwykłe 
kolorowe połacie ziemi o charakterystycznym siarkowym 
zapachu. Odwiedzimy też jedno z najbardziej słonych jezior 
na świecie Assal. Jego okolica przypomina śnieżny bezkres. 
Po południu przejazd do Mekele. Transfer na lotnisko. Wylot 
do Addis Abeba. Transfer do hotelu. Nocleg w Addis Abeba. 
DZIEŃ 8  
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko. 
Wylot z Addis Abeby do stolicy Somalilandu - Hargesji. 
Transfer do hotelu, czas na lunch, a następnie popołudniowe 
zwiedzanie miasta z odwiedzinami na bazarze. Nocleg.
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu poranna wizyta na targu bydła i możliwość 
okazyjnych zakupów. Następnie wyjazd w kierunku Laas Geel, 
aby podziwiać słynne prehistoryczne malowidła jaskiniowe, 
uznawane za jedne z najciekawszych tego typu w całej 
Afryce. Przerwa na lunch i przejazd do miasta Berbera na 
popołudniowe zwiedzanie. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 10 
Śniadanie a następnie odwiedziny kolejnego lokalnego 
bazaru w Berbera. Kolejnie wyjazd w kierunku północnym, 
w stronę Dżibuti. Po drodze przystanek w miejscowości 
Bolle Haar na lunch i kontynuacja tej całodziennej podróży 
prawdziwie afrykańską drogą do miejscowości Zeila. Nocleg 
w lokalnym hotelu. 
DZIEŃ 11 
Zwiedzanie Zeila, które choć niepozorne i nieznane 
ma bogatą historię, której świadectwem jest parę 
interesujących zabytków. Po intensywnych doznaniach 
estetycznych przejazd na granicę do Loyada. Odprawa 
paszportowa i kontynuacja podróży w Dżibuti. 
Dotarcie do stolicy kraku, czyli (dla ułatwienia) też 
Dżibuti i popołudniowy objazd miasta. Kolacja i nocleg  
w warunkach lokalnych.
DZIEŃ 12 
Po śniadaniu prawdziwa wyprawa jeepami w afrykańskie 
pustkowia końca świata – czyli w kierunku jeziora 
Abbey. Nieustraszenie pokonując pustynię Grand Bara 
podziwiamy po drodze (a raczej bezdrożu) malowidła 

I rata:   
II rata:    
   
II rata:   

CENA:      8 870 PLN + 3 980 USD

800 PLN płatne przy zapisie
8870 PLN płatne na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)
3980 USD uczestnik zabiera ze sobą

 
TERMINY:

17.02 – 02.03.2020
02.03 – 16.03.2020

19.10 – 02.11.2020
08.11 – 22.11.2020

CENA ZAWIERA:
- przeloty na trasie Warszawa - Addis Abeba; Addis 
Abeba - Aksum;  Mekele - Addis Abeba; Addis Abeba – 
Hargesja; Dżibuti - Warszawa

- przejazdy wewnętrzne: mikrobusy, jeepy
- zakwaterowanie: w Etiopii trzy noclegi w hotelach 
3*** (pokoje 2-osobowe z łazienką) oraz trzy noclegi 
na obozowiskach pod gołym niebem (noclegi na 
plecionych lóżkach, materacach) - polowe warunki 
sanitarne, na wyposażeniu jeden ręczny przenośny 
prysznic; Somaliland hotele klasy turystycznej; Dżibuti 
hotele klasy turystycznej, 1 nocleg w obozowisku pod 
namiotami, polowe warunki sanitarne

- wyżywienie: w Etiopii śniadania i obiadokolacje w 
pierwszych dwóch dniach oraz trzy posiłki dziennie 
przygotowywane przez kucharza w regionie Danakil; w 
Somaliland i Dżibuti 3 posiłki dziennie

- opiekę polskojęzycznego pilota, 
- opłaty za miejscowych przewodników
- ubezpieczenie TU Europa 
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- opłaty za wizę etiopską - 50 USD
- opłata za wizę do Somaliland – 100 USD
- opłata za e-wizę do Dżibouti – 100 USD
- bilety wstępu - 80 USD
- zwyczajowe napiwki - ok. 60 USD 
- dopłaty do pokoju jednoosobowego - 470 USD 

CENA NIE ZAWIERA:

naskalne. Lunch w wiosce Ali Sabieh, po czym przejazd 
do obozu nomadów Asboley usytuowanego niedaleko 
jeziora Abbey (jeśli nie wyschło do końca…). Wieczorny 
objazd niesamowitych formacji geologicznych – kominów 
termalnych zbudowanych z minerałów odkładanych 
przez gorące źródła. Klimatyczny zachód słońca 
nad krajobrazem tak niezwykłym, iż wykorzystanym  
w plenerach do słynnego filmu „Planeta Małp″. 
DZIEŃ 13 
Wczesna pobudka, by podziwiać nieziemski krajobraz 
w scenerii poranka, śniadanie i przejazd na gorące 
źródł, gdzie przy odrobinie szczęścia spotkać można 
flamingi. Lunch w lokalnej restauracji w wiosce Dikkil 
serwującej kuchnię dikkiliańską, a następnie wizyta nad 
słynnym jeziorem Assal, aby zaznać inhalacji tlenowych 
w najniższym punkcie Afryki – minus 153m!. Jezioro jest 
na drugim miejscu na świecie pod względem zasolenia. 
Powrót do Dżibuti na kolację. Nocleg.
DZIEŃ 14 
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko. Wylot do Europy. 
Międzylądowanie w jednym z portów europejskich. 
DZIEŃ 15 
Lądowanie na lotnisku Chopina w Warszawie.

SOMALILAND-ETIOPIA
(PUSTYNIA DANAKIL)
DŻIBUTI

Wycieczka objazdowa o średniej 
skali trudności z elementami 
trekkingu.
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SOMALILAND-ETIOPIA
(PUSTYNIA DANAKIL)
DŻIBUTI

03.01 – 12.01.2020*
14.02 – 23.02.2020
06.03 – 15.03.2020*
24.04 – 03.05.2020
06.11 – 15.11.2020
27.11 – 06.12.2020*

*wysoki sezon – 
dopłata 400 PLN

TERMINY:

SESZELE
DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie/Berlinie wylot na 
Seszele z jednym międzylądowaniem w Dubaju. 
DZIEŃ 2 
Przylot na wyspę Mahe. Przejazd do portu. Zaokrętowanie 
na statek Sea Shell/Sea Pearl. Przywitanie z kapitanem 
i resztą załogi. Wypłynięcie z Port Victoria około godz. 
12:00. Rozpoczęcie rejsu z wyspy Mahe - największej 
wyspy archipelagu Seszeli, w okolice wyspy Round 
Island. Wieczorem zapoznanie się z kreolską kuchnią 
podczas powitalnego grilla.
DZIEŃ 3
Przybycie na wyspę Praslin, drugą co do wielkości 
zamieszkaną wyspę Seszeli, słynącą na całym świecie 
z bajkowych plaż i ekskluzywnych hoteli. Na wyspie 
znajduje się wpisany na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO rezerwat natury Vallee de Mai. Można tu 
podziwiać endemiczny gatunek lodoicji seszelskiej (palmy 
seszelskiej) oraz unikalny coco de mer (kokos morski). 
Las tropikalny porastający częściowo wyspę jest domem 
dla czarnej papugi. Odkrywanie niesamowitych ścieżek 
rezerwatu ukrytych pod baldachimami masywnych 
palm. Powrót na pokład, możliwość korzystania  
z przeróżnych atrakcji: nurkowania, snorklingu lub 

innych sportów wodnych.
DZIEŃ 4
Wypoczynek na pokładzie statku w drodze na wyspę - 
La Digue, na której rowery i wozy ciągnięte przez woły 
są nadal najbardziej popularnym środkiem transportu. 
Sławę wyspie przyniosły masywne formacje granitowych 
głazów narzutowych przy Anse Source d’Argent, którą 
uważa się za najczęściej fotografowaną plażę Seszeli. 
Zwiedzanie wyspy rowerem. Po południu powrót na 
statek.
DZIEŃ 5 
Dalszy rejs w stronę siostrzanych wysp Grande Soeur  
i Petite Soeur. Idealne miejsce do nurkowania, 
snorklingu i słonecznych kąpieli wokół całkowicie 
bezludnych tropikalnych wysp. Po południu wizyta na 
wyspie Coco, niewielkiej wysepce o powierzchni zaledwie 
1,8 ha , fantastyczne miejsce do snorklingu i podziwiania 
wielobarwnych tropikalnych ryb.
DZIEŃ 6 
Wypoczynek na pokładzie, cieszenie się promieniami 
słońca wśród niebieskich wód Oceanu Indyjskiego w 
drodze na wyspę Booby. Poranne nurkowanie i inne 
sporty wodne. Po obiedzie przybycie do brzegów wyspy 

Aride, która jest miejscem lęgowym ponad miliona 
ptaków morskich. Występują tu największe na świecie 
kolonie: rybitwy cienkodziobej, burzyka równikowego, 
rybitwy różowej. Spacer szlakiem, który prowadzi na 
szczyt widowiskowego klifu. W wodach wokół wyspy 
można spotkać nawet około 400 różnych gatunków ryb. 
DZIEŃ 7
Rankiem przybycie do wyspy Curieuse. Wizyta w małej 
stacji badawczej wybudowanej w celu obserwacji żółwi 
morskich. Zobaczymy również ruiny kolonii trędowatych 
z XIX wieku. Po obiedzie czas na odpoczynek i podziwianie 
białych piaskowych plaż i turkusowej wody oraz harce 
wodne. 
DZIEŃ 8 
Leniwe żeglowanie w drodze powrotnej do Mahe. 
Ostatnia okazja do korzystania z uroków morskiej 
podróży. Przystanek w Ile Seche, - snorkling, nurkowanie. 
Pożegnalna kolacja. Przybycie do Port Victoria na nocleg.
DZIEŃ 9
Opuszczenie jachtu na nadbrzeżu Inter-Island o godzinie 
8.30. Czas wolny na zwiedzanie wyspy. Po południu 
transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy/Berlina  
z międzylądowaniem. 

Wycieczka pobytowo-
objazdowa z rejsem 
jachtem. Niski stopień 
trudności.

UWAGA: Dla chętnych możliwość pozostania w Abu Dhabi lub 
Dubaju dowolną ilość dni - za dodatkową opłatą. Możliwość wyboru 
jachtu o wyższym standardzie Sea Star lub Sea Bird za dopłatą

CENA ZAWIERA : CENA NIE ZAWIERA:

- przelot na trasie Warszawa/Berlin - Mahe - Warszawa/Berlin
- zakwaterowanie na jachcie Sea Shell lub Sea Pearl w kabinach 
2-osobowych z umywalką, toalety i prysznice ogólne
- pełne wyżywienie podczas rejsu (baz napojów do posiłków)
- transfer lotnisko/port/lotnisko
- podczas rejsu opieka załogi anglojęzycznej
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- biletów wstępu: 190 EUR
- napiwków: 50 EUR

I rata:    
II rata:    

CENA:     6 680 PLN + 1 650 EUR
800 PLN płatne przy zapisie

6680 PLN + 1 650 EUR x kurs sprzedaży Pekao S.A. lub wpłata w euro na konto 
dewizowe - płatne na 35 dni przed terminem wyjazdu (minus I rata)

!

DZIEŃ 10 
Przylot do Warszawy/Belina
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CENA ZAWIERA:

CENA NIE ZAWIERA:

DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Arushy przez jeden  
z europejskich portów lotniczych. 
DZIEŃ 2
Lądowanie na lotnisku Kilimandżaro w godzinach porannych. 
Odprawa paszportowo - wizowa, transfer do hotelu. 
Zakwaterowanie i krótki odpoczynek po podróży. Około południa 
wyjazd do oddalonego ok. 40 minut od miasta Parku Narodowego 
Arusha. Ten jeden z najmniejszych parków Tanzanii (o powierzchni 
137 km2) charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym krajobrazem 
geograficznym. Piesza wyprawa po rezerwacie. Zachwyt nad 
urzekającą florą (przekrój całej dzikiej przyrody) i fauną. Wiecznie 
zielony, równikowy las wraz z wysokością przechodzi w kolejne 
piętra roślinne aż po trawiastą roślinność wysokogórską. Powrót 
na kolacje i nocleg do Arushy.
DZIEŃ 3
Wyjazd na południe, do Parku Narodowego Tarangire. Nazwa 
parku pochodzi od przepływającej przez ten obszar rzeki 
Tarangire, skupiającej przy swoich brzegach ogromne stada 
zwierząt, w szczególności słoni. Na rozległych sawannach 
porośniętych lasami akacjowymi i afrykańskimi baobabami 
spotkać można m.in. lwy, bawoły afrykańskie, zebry oraz gazele. 
Nocleg w lodżach na terenie parku.
DZIEŃ 4
Po śniadaniu wyjście piesze na tzw. „walking cultural tour″ 
(bezpieczny spacer z przewodnikiem) wzdłuż Wielkiego Rowu 
Afrykańskiego. Ten ciągnący się od Libanu po Mozambik 
geologiczny cud świata widoczny jest nawet z kosmosu. Po drodze 
wizyta w okolicznych wioskach, podglądanie życia rdzennych 
mieszkańców, ich niecodziennej kultury i bogatych obyczajów. 
Odwiedziny w wiosce Mto wa Mbu - spotkanie z ludem Czega i 
Makonde oraz wizyta na plantacji trzciny cukrowej. Kolacja i 
zakwaterowanie w lodżach.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu wyprawa do jednego z największych parków Tanzanii 
- Serengeti. Nazwa „Serengeti″ swoje korzenie ma w języku 
Masajów i oznacza „nieskończone równiny″. Przejazd przez wąwóz 
Olduvai Gorge - stanowisko archeologiczne i antropologiczne, 
gdzie w 1959 małżeństwo Louisa i Mary Leakeyów odkryło szczątki 
pierwszych hominidów. Zakwaterowanie w lodżach na terenie 
parku, lunch. Po południu safari w południowej części parku. 
Nocleg w lodżach.
DZIEŃ 6
Całodzienne safari w Parku Narodowym Serengeti. Od 
rana wyruszamy w głąb rezerwatu. Możliwość upolowania 
obiektywem aparatu fotograficznego całej Wielkiej Piątki: 
bawoła, nosorożca, lwa, lamparta oraz słonia. Wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO ogromny obszar sawanny, 
słynnie z migrujących dwa razy do roku milionowych stad antylop 
gnu, gazeli, zebr i bawołów. Za migrującymi zwierzętami podążają 
drapieżniki. Przy odrobinie szczęścia zaobserwować można 
wówczas niezwykłe sceny rodzajowe, takie jak polowania hien, 
gepardów czy lwów na liczne stada antylop. Powrót na kolację do 
lodży. Nocleg.

DZIEŃ 7
Po śniadaniu wyjazd do słynnego krateru Ngorongoro. 
Bezkrwawe safari w najsłynniejszym afrykańskim kraterze 
wygasłego wulkanu. Zachwyt nad niezwykłe różnorodnymi 
gatunkami mieszkańców parku. Obserwacja licznych stad 
czarnych nosorożców, hipopotamów, flamingów oraz pelikanów. 
Przejazd na kolację i nocleg do lodży na obrzeżach rezerwatu. 
DZIEŃ 8
Nieśpieszne śniadanie, powrót do Arushy. Transfer na lotnisko i 
popołudniowy wylot na Zanzibar - wyspę goździków, cynamonu 
i palm kokosowych. Transfer i zakwaterowanie w lodżach. 
Zasłużony odpoczynek po eksploracji kontynentalnej Tanzanii.
DZIEŃ 9-11
Czas na pełen relaks, wylegiwanie się na złocistych plażach 
Zanzibaru oraz kąpiel w turkusowych, ciepłych wodach Oceanu 
Indyjskiego. Możliwość nurkowania na pięknej rafie, poznawania 
okolicy wypożyczonym rowerem lub motocyklem. 
DZIEŃ 12
Po śniadaniu, około godz. 10:00 przejazd do Stone Town - stolicy 
wyspy i jednocześnie miejsca, gdzie na świat przyszedł słynny 
muzyk Freddie Mercury. Po drodze spice tour, czyli odwiedziny na 
plantacji przypraw. Zakwaterowanie w Stone Town. Popołudniowe 
spacery uliczkami starego miasta. Nocleg.
DZIEŃ 13
Od rana zwiedzanie miasta, w którym mieszają się cztery kultury: 
afrykańska, hinduska, europejska oraz arabska. Po południu 
transfer na przystań. Około dwugodzinna przeprawa promem do 
administracyjnej Dar Es Salaam – podglądanie stolicy Tanzanii w 
trakcie przejazdu na lotnisko. Wieczorny wylot do Europy.

TANZANIA

ark Narodowy Arusha - Park 
Narodowy Tarangire - Wielki 
Rów Afrykański - Park Narodowy 

Serengeti - Krater Ngorongoro – Zanzibar
P

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Arusha - 
Zanzibar, Dar Es Salaam - Warszawa

- zakwaterowanie: Arusha hotel 3*, podczas 
safari noclegi w lodżach namiotowych (tzw. 
tented lodge) - połączenie stylu safari i stylu 
miejscowego, całość kryta strzechą łączona 
z przestronnym namiotem wyposażonym 
w potrzebne wygody - pełnowymiarowe 
łóżka, łazienka, itp., zwykle w otoczeniu 
ogrodu tropikalnego, przy niektórych z nich 
znajduje się basen kąpielowy; na Zanzibarze 
hotel/lodże 3*

- wyżywienie: trzy posiłki dziennie w Tanzanii, 
śniadania na Zanzibarze

- transfery lotnisko - hotel - lotnisko, podczas 
safari mikrobusy z odkrywanym dachem

- prom Zanzibar - Dar Es Salaam
- opłaty za lokalnych przewodników
- opieka polskiego pilota
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR 
i NNW 3 000 EUR)

- opłaty do parków narodowych i na obszary 
chronione oraz bilety wstępu - 210 USD 

- opłaty za wizę do Tanzanii - 50 USD
- napiwki – ok. 70 USD
- dopłata do pokoju 1-os. 400 USD

Wycieczka 
objazdowa 
o średnim 
stopniu 
trudności.

 
TERMINY:

I rata:   

II rata:      

CENA:    7 790 PLN + 2 240 USD  

800 PLN płatne przy zapisie

7 790 PLN + 2240 USD x kurs 
sprzedaży Pekao SA płatne 
na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)

27.12 – 09.01.2020**
13.01 – 26.01.2020
10.02 – 23.02.2020
15.06 – 28.06.2020
20.07 – 02.08.2020* 

17.08 – 30.08.2020*
14.09 – 27.09.2020
12.10 – 25.10.2020
28.12 – 10.01.2021**

 *wysoki sezon, dopłata 970 PLN + 220 USD 
**termin sylwestrowy, dopłata 860 PLN + 200 USD

DZIEŃ 14
Przylot do europejskiego portu tranzytowego i 
przesiadka na samolot do Warszawy. Lądowanie 
na Chopina.

Uwaga: wskazana ochrona 
antymalaryczna oraz 
szczepienie na żółtą febrę.!

PARKI NARODOWE 
+WYSPA WONNYCH 

PRZYPRAW (ZANZIBAR)



DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Entebbe przez jeden 
z portów lotniczych. Przylot do Ugandy w godzinach późnowieczornych. 
Odprawa paszportowo – wizowa. Przejazd do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 2 
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd przez Entebbe - miasto 
położone nad jeziorem Wiktorii, największym jeziorem Afryki, trzecim 
pod względem wielkości na świecie. Wyjazd na zachód w kierunku 
Parku Narodowego Kibale Forest. Po drodze oglądanie plantacji 
herbaty, przydrożnych wsi i miasteczek.  Zakwaterowanie w lodży na 
obrzeżach Kibale Forest. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 3 
Wyjazd na tropienie szympansów, czyli „chimpanzees trekking″ w 
parku lasu deszczowego - Kibale Forest. Na tym niewielkim obszarze 
występuje duża różnorodność małp. Przechadzka lasem deszczowym 
w poszukiwaniu szympansów - prawdopodobnie najgłośniejszych 
mieszkańców dżungli. Najpierw bowiem je słychać, a dopiero potem 
widać. Następnie wizyta w Bigodi Village. Po południu przejazd w 
kierunku Parku Narodowego Queen Elizabeth. Zakwaterowanie w lodży. 
Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 4 
Po śniadaniu safari w północnej częsci Parku Narodowego Queen 
Elizabeth (nazwanego tak na cześć wizyty w Ugandzie brytyjskiej 
monarchini). Po południu dwugodzinna wycieczka łodzią po Kanale Kazinga 
między Jeziorem Edwarda i Jeziorem Jerzego. Obserwacja pławiących się w wodzie 
hipopotamów, przychodzących do wodopoju bawołów, wylegujących się na brzegu 
krokodyli i najrozmaitszych gatunków ptaków. Powrót do lodży. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 5 
Śniadanie w lodży, a następnie przejazd na południe Parku Narodowego Queen 
Elizabeth. Safari w Ishasha - południowym sektorze parku. Poszukiwanie słoni, antylop, 
lwów, topi, bawołów i innej dzikiej zwierzyny. Kolejnie wyjazd nad Jezioro Bunyonyi 
oraz zielone tereny zwane „małą Szwajcarią” . Wycieczka łodzią po jeziorze Bunyonyi. 
Zakwaterowanie w lodżach. Kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 6 
Po śniadaniu wizyta u pierwotnych mieszkańców dziewiczego lasu Echuya Forest (lub 
Parku Narodowego Bwindi) - narodu Batwa, na świecie znanym bardziej jako Pigmeje 
- prastary lud charakteryzujący się wyjątkowo małym wzrostem (do 1,50 m). Pigmeje 
od 20 tys. lat zamieszkują te tereny żyjąc w równej harmonii z przyrodą. Niestety nie 
uchroniło ich to przed deportacją na obrzeża lasu, gdzie na siłę asymilowani są z 
„cywilizowaną″ częścią ugandyjskiego społeczeństwa. Po południu przejazd do Parku 
Narodowego Bwindi, jednego z ostatnich obszarów, gdzie można spotkać zagrożone 
wyginięciem goryle górskie. Zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 7 
Wczesne śniadanie. Rano wjazd do Parku Narodowego Bwindi - ten wilgotny obszar 
lasów równikowych zwany jest również Nieprzeniknionym Lasem Bwindi. W Parku 
Bwindi  „gorilla trekking”, czyli poszukiwania jednej z rodziny goryli. Obserwowanie 
przez godzinę zwierząt w ich naturalnym środowisku. Powrót na kolację i nocleg do bazy.
DZIEŃ 8 
Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Rwandy, a dokładnie do Parku Narodowego 
Wulkanów. Po drodze podglądanie niesamowitych scen rodzajowych, m.in. transportu 
towarów i osób na drewnianych rowero-hulajnogach. W Parku Narodowym Wulkanów 
możliwość fakultatywnych aktywności: poszukiwanie złotych małp (golden monkeys 
trekking) lub Old Karisoke trekking (zobaczyć można grób Dian Fossey). Nocleg w lodży 
w Ruhengeri lub okolicy. 
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu podróż do Butare - miasta położonego w południowej Rwandzie. 

Po przyjeździe wizyta w Narodowym Muzeum Ruandy. Ufundowane przez rząd belgijski 
muzeum posiada bogate zbiory afrykańskich obrazów, rękodzieł, narzędzi i ceramiki. 
Fakultatywnie (w miarę możliwości) pokaz tańca, w wykonaniu słynnych tancerzy 
Intore. Intore to tradycyjna, elitarna armia Rwandy, specjalizująca się nie tylko w walce, 
ale przede wszystkim w charakterystycznym, skocznym tańcu. Intore zyskali światową 
sławę po występie na wystawie Expo w Brukseli w 1958 roku. Dzisiaj tancerze ci, to 
część bogatego folkloru Rwandy. Kolacja i nocleg w Butare.
DZIEŃ 10 
Po śniadaniu opuszczamy Rwandę i wjeżdżamy do Burundi. Przejazd do Gitega - 
drugiego co do wielkości miasta tego kraju. Zwiedzanie Muzeum Narodowego oraz 
koncert burundyjskich bębniarzy w wiosce Gishora. Kolacja i nocleg w hotelu.
DZIEŃ 11 
Przejazd do stolicy kraju Burundi - Bujumbura. Po drodze przystanek w Bugarama, 
aby jeszcze lepiej odkryć styl życia i kulturę Batwa. Wizyta w Treaty of Kiganda, gdzie 
miały miejsce tradycyjne koronacje królów. Zakwaterowanie w hotelu w Bujumbura. 
Kolacja i nocleg.
DZIEŃ 12 
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy: wjazd na wzgórze Belvedere, skąd rozpościera 
się widok na jezioro Tanganika, wizyta w polskiej misji prowadzonej przez Siostry 
Kanoniczki Ducha Świętego oraz na lokalnym targowisku – okazja do zakupu pamiątek. 
Po południu wizyta w Narodowym Rezerwacie Rzeki Rusizi – obserwacja natury  
i możliwość fakultatywnego przepłynięcia stateczkiem wzdłuż rzeki. Następnie relaks 
nad jeziorem Tanganika i korzystanie z dobrodziejstw hotelu: tenis sauna, masaże… 
Kolacja i nocleg w Bujumbura.
DZIEŃ 13 
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i powrót do Rwandy. Przejazd do stolicy kraju - 
Kigali. Przejazd przez centrum miasta, spacer i czas wolny na zakup pamiątek. Transfer 
na lotnisko. Wieczorny wylot do Europy.
DZIEŃ 14                                                     
Lądowanie na lotnisku Chopina w Warszawie.

13.01 – 26.01.2020
02.02 – 15.02.2020
17.02 – 01.03.2020
15.06 – 28.06.2020
20.07 – 02.08.2020*
17.08 – 30.08.2020*
14.09 – 27.09.2020
09.11 – 22.11.2020

* wysoki sezon - dopłata 
850 PLN + 150 USD

TERMINY: CENA:  
7 960 PLN + 2 980 USD

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:
- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Entebbe; Kigali - Warszawa
- zakwaterowanie: Bujumbura - hotel 4*; Gitega, Butare, Entebbe – hotele 
i lodże klasy turystycznej (guest houses); w pozostałych miejscach 
noclegi w lodżach na poziomie 3*** (trzeba wziąć pod uwagę, że standard 
hoteli afrykańskich nie zawsze jest porównywalny z ekwiwalentnym 
standardem europejskim);  pokoje 2-osobowe z łazienkami

- wyżywienie: dwa posiłki dziennie na całej trasie (śniadanie plus kolacja 
lub lunch)

- permity (pozwolenia) na trekking do goryli i szympansów
- transport: samochody typu landcruiser
- lokalni przewodnicy
- opieka polskiego pilota-przewodnika
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- opłaty do parków narodowych 
i na obszary chronione oraz 
bilety wstępu - 280 USD

- opłaty za wizy: Burundi 65 EUR, 
Rwanda i Uganda 130 USD

- zwyczajowe napiwki:  
ok. 70 USD

- wycieczki fakultatywne 
wymienione w programie: ok. 
115 USD 

- dopłata do pokoju 
1-osobowego: 400 USD

I rata:
   
II rata:  
   

800 PLN
płatne przy zapisie

7 960 PLN + 
2980 USD x kurs 
sprzedaży Pekao 
SA płatne na 35 
dni przed imprezą 
(minus I rata)
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UGANDA-
RWANDA-BURUNDI 

NA TROPIE GORYLI I SZYMPANSÓW

Wycieczka objazdowa średniej 
skali trudności z trekkingiem do 
goryli - również średniej trudności!

UWAGA: wskazana ochrona 
przeciwmalaryczna oraz 
szczepienie na żółtą febrę
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DZIEŃ 1-2 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Nowej Zelandii przez dwa porty tranzytowe.
DZIEŃ 3 
Przylot do Auckland. Transport do hotelu. Zwiedzanie Auckland: wejście na Sky Tower  
i oglądanie miasta z lotu ptaka. Spacer po ścisłym centrum. Nocleg.
DZIEŃ 4 
Wyjazd do Rotorua przez malownicze tereny Waikato. Po drodze zwiedzanie Waitomo 
Caves - zespołu unikalnych jaskiń, które zwiedza się płynąc podziemną rzeką. Postój 
w przepięknym miasteczku Taupo z widokiem na Wulkan Ruapehu, będącym niegdyś 
scenerią do nakręcenia scen Mordoru w filmie „Władca Pierścieni″. Dalszy przejazd do 
Rotorua. Nocleg.
DZIEŃ 5 
Po śniadaniu zwiedzanie Rotorua i okolic – znanych z gejzerów, gotującego się błota  
i zjawisk wulkanicznych. Około południa wizyta w wiosce Maorysów – skansenie kultury 
– podglądanie codziennego życia, a także rękodzieła, tańców i śpiewów maoryskich, 
Sanktuarium Ptaszka Kiwi (symbolu Nowej Zelandii). Późnym popołudniem, dla 
chętnych fakultatywnie możliwość kąpieli w ciepłych wodach termalnych Polynesian 
Spa  -  kąpiele te mają światową renomę, mówi się, że leczą ciało i duszę, ale nade 
wszystko fantastycznie relaksują. Dla  spragnionych  mocniejszych  wrażeń możliwość  
uczestnictwa w innych ekscytujących zajęciach fakultatywnych - rezerwacja na  
miejscu.  Nocleg w Rotorua.
DZIEŃ 6 
Po śniadaniu przejazd z Rotorua do Auckland, przez małe ukwiecone miasteczka 
Hamilton i Tirau. Po południu zwiedzanie Auckland wraz z Mt. Eden, Kohimarama, 
Mission Bay. Nocleg.  
DZIEŃ 7
Dalsze zwiedzanie Auckland oraz wyjazd do Piha - popularne czarne plaże nad Morzem 

Tasmana. Oglądanie najładniejszej z nich - plaży Muriwai, przylegającej do urwistego 
klifowego brzegu, na której występują kolonie dziwnych ptaków o jeszcze dziwniejszej 
nazwie Gannet. W drodze powrotnej spacer po buszu. Powrót do hotelu na nocleg.  
DZIEŃ 8 
Rano transfer na lotnisko, wylot do Sydney. Przylot ok. południa. Przejazd do hotelu. 
Spacer do centrum, wjazd na wieżę widokową, lunch z obserwacją panoramy miasta. 
Zwiedzanie Sydney: zespół wysokościowców, oceanarium. Nocleg.  
DZIEŃ 9 
Dalsze całodzienne zwiedzanie Sydney: podziwianie gmachu słynnej opery, Katedra 
St. Mary, ogród botaniczny. Po południu rejs promem do urokliwej, nadmorskiej 
miejscowości Manly. Wieczorem wizyta na Kings Cross – kiedyś dzielnica rozrywki  
i wszelkiej rozpusty, obecnie hipsterska dzielnica kultury i mniej lub bardziej 
wytwornych restauracji. Nocleg w Sydney.
DZIEŃ 10 
Wyjazd do Blue Mountains. Po drodze odwiedziny w miasteczku olimpijskim, spacer  
z panoramą stadionu w tle. Wizyta w Featherdale Wildlife Park (gdzie można pogłaskać 
koala, przyjrzeć się z bliska kangurowi, sfotografować z jajem emu, itp.). Dalsza jazda 
do Blue Mountains, zwiedzanie unikalnych formacji skalnych, zjazd najbardziej stromą 
kolejką torową na świecie. Powrót do Sydney w godzinach wieczornych, nocleg.
DZIEŃ 11
Wcześnie rano wyjazd na lotnisko. Wylot do leżącego w samym centrum Australii 
Urulu. Przylot przed południem. Transfer do bazy globtroterskiej. Zakwaterowanie. 
Odpoczynek przy basenie. Późnym popołudniem wyjazd do Parku Narodowego 
Urulu - największego świętego kamienia Aborygenów oraz wizyta w Centrum Kultury 
Aborygeńskiej. Oglądanie kolejnego spektaklu światłocieni. Podziwianie wytworu 
natury w promieniach zachodzącego słońca. Fotografowanie kamienia i z kamieniem 
w tle na różne sposoby. Dla chętnych możliwość zakupu unikalnych malowideł 
aborygeńskich bezpośrednio u agorygeńskich arytysów. Wieczorem harce wodne  
w basenie. Możliwość własnoręcznego sporządzenia pieczystego na rożnie. Błogi sen 
aż do 5:00 nad ranem…
DZIEŃ 12 
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. 
Odpoczynek po podróży. Wieczorem próba śpiewu chóralnego w scenerii świetlistej 
poświaty gwieździstego nieba... Nocleg.

AUSTRALIA 
-NOWA ZELANDIA

uckland - Mt. Eden - Rotorua - Waitomo Caves - 
Taupo - Polynesian Spa - Sydney - Blue Mountains 
– Urulu  - Kata Tjuta - Kings Canyon - Alice Springs 

- Cairns - Kuranda - Tjapukai - Brisbane - Surfers Paradise

A

21 DNI
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DZIEŃ 13 
Po śniadaniu 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. Powrót do bazy około południa przejazd 
do stolicy interioru - Alice Springs. Zakwaterowanie. 
Odpoczynek po podróży. Wczesnym wieczorem spacer po 
„westernowym″ miasteczku. Podglądanie nie tak bardzo 
sennego jakby się mogło wydawać miasteczka na tzw. 
australijskim Outbacku. Wizyty w klimatycznym pubie, 
możliwość skosztowania najlepszego piwa w tej okolicy 
o niezwykle oryginalnym smaku - Great Northern Beer.  
Minimalnie chwiejny powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 14 
Rano czas wolny na utrwalenie opalenizny i harce wodne 
w hotelowym basenie lub też możliwość udziału w jednej 
z proponowanych na miejscu imprez fakultatywnych. 
Transfer na lotnisko i około południa wylot do Cairns. 
Transfer do hotelu. Odpoczynek po podróży. 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.
DZIEŃ 15 
Korzystanie z uciech plażowych w północnej części 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 16
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 17
Po śniadaniu wyjazd na lotnisko. Wylot do Brisbane. 
Przylot, krótkie zwiedzanie Brisbane - ogrody botaniczne, 
spacer po ścisłym centrum oraz rejs tramwajem wodnym 
po rzece Brisbane, obserwacja licznych atrakcji z pokładu 
tramwaju. Następnie przejazd do stolicy Złotego Wybrzeża 
- Surfers Paradise. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 18-19
 Zasłużony wypoczynek po intensywnej trasie. Surfowanie 
na desce lub leżenie płaskie i obserwacja popisów młodych 
surferów. Korzystanie z uciech wielkiego kurortu Australii.
DZIEŃ 20 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko w Brisbane. Wylot do 
Warszawy przez dwa porty tranzytowe.
DZIEŃ 21 
Lądowanie w Warszawie z bumerangiem w ręku.

CENA:     11 977 PLN + 1 990 EUR

800 PLN płatne przy zapisie
11 977 PLN płatne na 35 dni przed 
imprezą (minus I rata)
1 990 EUR uczestnik zabiera ze sobą 

Wycieczka objazdowo-pobytowa o 
średnim stopniu trudności. 

 

• bilety lotnicze na trasie Warszawa - Auckland 
- Sydney - Ayers Rock, Alice Springs - Cairns - 
Brisbane –Warszawa ,

- wiza australijska,
- opieka polskojęzycznego pilota 
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
- przejazdy wewnętrzne mikrobusem/
autokarem

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

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

- opłata za elektroniczne pozwolenie na wjazd 
do Nowej Zelandii

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

- bilety wstępu i opłaty za wjazdy do parków - 
240 EUR 

- zwyczajowe napiwki - ok. 40 EUR 
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- wycieczki fakultatywne wymienione w 
programie: ok. 220 EUR

- dopłata do pokoju 1-os. - 690 EUR (oprócz 
dwóch noclegów w bazach globtroterskich – 
tam pokoje 4 osobowe. Na życzenie w miarę 
wolnych miejsc, możliwość zakwaterowania 
w 1- lub 2-osobowym pokoju za dopłatą)

CENA NIE ZAWIERA:

CENA ZAWIERA:

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

** termin wydłużony o jeden dzień – nocleg i 
zwiedzanie Hongkongu w drodze do Nowej 
Zelandii. Dopłata 180 USD

TERMINY:

I rata:    
II rata:    

III rata: 

10.01 – 30.01.2020
24.01 – 13.02.2020**
07.02 – 27.02.2020
06.03 – 26.03.2020**

21.09 – 11.10.2020
22.10 – 11.11.2020
19.11 – 09.12.2020**
28.12 – 17.01.2021*
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DZIEŃ 1 – 2 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Australii przez dwa porty tranzytowe. 
DZIEŃ 3
Przylot do Sydney w godzinach rannych. Transfer do hotelu, jeśli będzie taka możliwość 
wczesne zakwaterowanie. Krótki odpoczynek po podróży, a następnie spacer do 
centrum, wjazd na wieżę widokową – lunch z obserwacją panoramy miasta. Zwiedzanie 
Sydney: zespół wysokościowców, wizyta w oceanarium, rajd po pubach najstarszej 
dzielnicy Sydney The Rocks, chwiejne dotarcie do zatoki Darling Harbour. 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 – kiedyś dzielnica rozrywki i 
wszelkiej rozpusty, obecnie hipsterska dzielnica kultury i mniej lub bardziej wytwornych 
restauracji. Nocleg w Sydney. 
DZIEŃ 5
Wyjazd do Blue Mountains. Po drodze odwiedziny w miasteczku olimpijskim, spacer z 
panoramą stadionu w tle. Wizyta w Featherdale Wildlife Park (gdzie można pogłaskać 
koala, przyjrzeć się z bliska kangurowi, sfotografować z jajem emu, itp.). Dalsza jazda 
do Blue Mountains, zwiedzanie unikalnych formacji skalnych, zjazd najbardziej stromą 
kolejką torową na świecie. Powrót do Sydney w godzinach wieczornych, nocleg.
DZIEŃ 6
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Wylot do Melbourne. Przylot około południa. Transfer 
do hotelu. Zakwaterowanie. Po czym wyjście na zwiedzanie 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 Eureka Tower, przejażdżka zabytkowym tramwajem dookoła centrum 
miasta. Powrót do hotelu. Nocleg. 
DZIEŃ 7
Wcześnie rano wyjazd na Great Ocean Road. Podziwianie najpiękniejszych klifów 
Australii. Niezwykłe formacje skalne: Dwunastu Apostołów, London Bridge. Wizyta w 
lesie deszczowym Otway, gdzie zobaczyć można m.in. olbrzymie eukaliptusy i niezwykłe 
paprocie drzewiaste. W drodze powrotnej do Melbourne dwa przystanki w pięknych 

AUSTRALIA
-NOWA ZELANDIA

ydney - Blue Mountains - Melbourne - Great Ocean 
Road - Wilsons Promontory - Uluru - Kata Tjuta 
- Kings Canyon - Alice Springs - Cairns - Kuranda - 
Tjapukai – Brisbane - Auckland - Rotorua - Tongariro 

National Park - Wellington - Fiordland National Park - Milford 
Sound - Queenstown - Mt. Cook – Christchurch

S
miasteczkach Apollo Bay i Lorne będących mekką surferów. Powrót do hotelu późnym 
wieczorem. Nocleg Melbourne. 
DZIEŃ 8
Po śniadaniu wyjazd do parku narodowego Wilsons Promontory. Bliskie spotkania z 
dzikimi kangurami, papużkami rozellami i kto wie, może także koala... Będzie również 
czas na relaks nad krystalicznymi i lodowatymi wodami Oceanu Indyjskiego na tzw. 
„skrzypiącej plaży″, słynącej z najbielszego i najdrobniejszego piasku w całej Australii. 
W drodze powrotnej przystanek na wyspie Philipa w zbożnym celu podziwiania 
niecodziennego, naturalnego spektaklu – z pingwinami w roli głównej, które zwykle 
w czas zachodu słońca gramolą się niezdarnie z wody na nocleg na lądzie. Powrót do 
hotelu późnym wieczorem. Nocleg w Melbourne.
DZIEŃ 9 
Wcześnie rano wyjazd na lotnisko. Wylot do leżącego w samym centrum Australii 
Urulu. Przylot przed południem. Transfer do bazy globtroterskiej. Zakwaterowanie. 
Odpoczynek przy basenie. Późnym popołudniem wyjazd do Parku Narodowego 
Urulu - największego świętego kamienia Aborygenów oraz wizyta w Centrum Kultury 
Aborygeńskiej. Oglądanie kolejnego spektaklu światłocieni. Podziwianie wytworu natury 
w promieniach zachodzącego słońca. Fotografowanie kamienia i z kamieniem w tle na 
różne sposoby. Dla chętnych możliwość zakupu unikalnych malowideł aborygeńskich 
bezpośrednio u agorygeńskich arytysów. Wieczorem harce wodne w basenie. Możliwość 
własnoręcznego sporządzenia pieczystego na rożnie. Błogi sen aż do 5:00 nad ranem…
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. 
Odpoczynek po podróży. Wieczorem próba śpiewu chóralnego w scenerii świetlistej 
poświaty gwieździstego nieba... Nocleg.
DZIEŃ 11
Po śniadaniu 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. Powrót do bazy około południa 
przejazd do stolicy interioru - Alice Springs. Zakwaterowanie. Odpoczynek po podróży. 
Wczesnym wieczorem spacer po „westernowym″ miasteczku. Podglądanie nie tak 
bardzo sennego jakby się mogło wydawać miasteczka na tzw. australijskim Outbacku. 
Wizyty w klimatycznym pubie, możliwość skosztowania najlepszego piwa w tej okolicy 
o niezwykle oryginalnym smaku - Great Northern Beer.  Minimalnie chwiejny powrót 
do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 12
Rano czas wolny na utrwalenie opalenizny i harce wodne w hotelowym basenie lub 
też możliwość udziału w jednej z proponowanych na miejscu imprez fakultatywnych. 
Transfer na lotnisko i około południa wylot do Cairns. Transfer do hotelu. Odpoczynek 
po podróży. 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.

27 DNI



I rata:       800 PLN płatne przy zapisie
II rata:      12 980 PLN płatne na 35 dni przed imprezą
                 (minus I rata)
III rata:      2750 EUR uczestnik zabiera ze sobą

10.01 - 05.02.2020
24.01 - 19.02.2020
07.02 - 04.03.2020
06.03 - 01.04.2020
20.09 - 16.10.2020
21.10 - 16.11.2020
19.11 - 15.12.2020

14.12 - 09.01.2021*
27.12 - 22.01.2021**

CENA:    12 980 PLN + 2 750 EUR

TERMINY:

* termin świąteczno-
sylwestrowy –
dopłata 1840 PLN + 320 EUR

** termin sylwestrowy – 
dopłata 1970 PLN + 290 EUR

- bilety lotnicze na trasie Warszawa - 
Sydney - Melbourne - Ayers Rock, 
Alice Springs - Cairns - Brisbane - 
Christchurch - Auckland - Warszawa

- wiza australijska
- opieka polskojęzycznego pilota
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko
- przejazdy wewnętrzne mikrobusem  lub  
autokarem 

- zakwaterowanie: w Australii hotele
 i motele 3* (pokoje 2-osobowe 
z łazienkami); w interiorze (2  dni) 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); Nowa Zelandia – motele i hotele 
3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami)

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

- opłata za elektroniczne pozwolenie na 
wjazd do Nowej Zelandii

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

- bilety wstępu i opłaty za wjazdy do 
parków: 290 EUR

- zwyczajowe napiwki: ok. 50 EUR
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- wycieczki fakultatywne wymienione w 
programie: ok. 250 EUR

- dopłata do pokoju 1-os.: 890 EUR 
(oprócz dwóch noclegów w bazach 
globtroterskich – tam pokoje 4 
osobowe. Na życzenie w miarę wolnych 
miejsc, możliwość zakwaterowania w 
1- lub 2-osobowym pokoju za dopłatą)
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DZIEŃ 13
Korzystanie z uciech plażowych w północnej części 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
Po śniadaniu wyjazd na lotnisko. Wylot do Brisbane. 
Przylot w godzinach południowych. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie. Krótki odpoczynek. Po czym wyjazd 
na zwiedzanie Brisbane - ogrody botaniczne, spacer 
po ścisłym centrum oraz rejs tramwajem wodnym po 
rzece Brisbane, obserwacja licznych atrakcji z pokładu 
tramwaju. Nocleg.
DZIEŃ 16
Wcześnie rano wyjazd na lotnisko. Przelot do 
Christchurch na Wyspie Południowej. Przylot w 
godzinach popołudniowych. Krótkie zwiedzanie centrum 
miasta wokół Cathedral Square i anglikańskiej świątyni. 
Kolejnie wyjazd na południowy-zachód w kierunku 
jeziora Tekapo i Pukaki przez Nizinę Canterbury, Pasmo 
Dwóch Kciuków. Nocleg na trasie, w Geraldine lub Fairlie.
DZIEŃ 17
Po śniadaniu przejazd w okolice Mt. Cook (najwyższa 
góra kraju – 3 764 m n.p.m.) w Alpach Południowych. 
Możliwość mini trekkingu do Kea Point – miejsca 
sejmikowania drapieżnych papug kea. Następnie 
wyjazd w kierunku Queenstown. Po drodze oglądanie 
niesamowitych widoków. Prawdziwa uczta krajoznawcza 
dla oczu… W atmosferze podekscytowania urodą Wyspy 
Południowej dojazd do „miasteczka królowej Victorii″ 
- Queenstown, pięknie położonego nad jeziorem 

Wakatipu. Zakwaterowanie. 
Fakultatywnie możliwość 
wjazdu kolejką linową 
na górę ponad miastem 
i raczenia się widokiem, 
jakich mało… Nocleg.
DZIEŃ 18
Całodzienna wycieczka 
do największego parku 
narodowego Nowej 
Zelandii – Fiordland 
National Park. Po drodze 
postoje w punktach 
widokowych i na śniadanie 
– m.in. w Te Anau – nad 
brzegiem romantycznego 
jeziora… Rejs statkiem 
po czarującym „fiordzie″ 

Milford Sound (Mitre Peak, wodospady, ujście zatoki do 
morza). Lunch na statku. Powrót do Queenstown. Nocleg.
DZIEŃ 19
Rano wyjazd na północ. Przejazd przez Alpy Południowe 
oraz Park Narodowy Mt. Aspiring w kierunku Zachodniego 
Wybrzeża. Malownicza droga wzdłuż Morza Tasmana do 
kolejnego parku narodowego – Westland National Park, 
gdzie lodowce Fox i Franz Josef wpływają wprost do 
lasu deszczowego. Podziwianie niesamowitych zjawisk 
przyrody w wyjątkowym w skali świata miejscu. Nocleg 
w motelu na trasie…
DZIEŃ 20
Dalsza jazda na północ Południowej Wyspy. Przejazd przez 
Greymouth – jedno z wielu wielorybniczych miast, dalej 
przez „zieloną pustynię″ Parku Narodowego Paparoa. 
Nocleg w Westport.
DZIEŃ 21
Ostatni dzień na Wyspie Południowej. Po śniadaniu 
przejazd przez Nelson do Picton, gdzie podziwiać 
będziemy cudowne widoki klifów w rejon licznych fiordów 
(sounds) parku morskiego Marlborough Sounds. Nocleg.
DZIEŃ 22 
Rano wyjazd na terminal promów. Przed południem 
wypłynięcie w 3-godzinny rejs na Wyspę Północną do 
stolicy kraju – Wellington. Zwiedzanie miasta: parlament, 
katedra, centrum biznesowe, ogród botaniczny i kolejka 
linowa na wzgórze z panoramicznym widokiem na port 
i miasto. Nocleg.
DZIEŃ 23
Rano po śniadaniu przejazd do nieformalnej stolicy 
Maorysów - Rotorua. Po drodze wizyta w Parku 
Narodowym Tongariro, wizyta u podnóża czynnego 
wulkanu Ruapehu będącego niegdyś scenerią do scen 
Mordoru z filmu „Władca Pierścieni″. Dalej niezwykle 
malowniczą trasą dookoła jeziora Taupo i miasteczka 
Taupo. Po postoju w tym urokliwym miejscu ruszamy do 
Rotorua. Nocleg w Rotorua.
DZIEŃ 24
Po śniadaniu zwiedzanie Rotorua i okolic – znanych z 

gejzerów, gotującego się błota i zjawisk wulkanicznych. 
Około południa wizyta w wiosce Maorysów – skansenie 
kultury – podglądanie codziennego życia, a także 
rękodzieła, tańców i śpiewów maoryskich, Sanktuarium 
Ptaszka Kiwi (symbolu Nowej Zelandii). Po południu, dla 
chętnych, fakultatywnie możliwość kąpieli w słynnych na 
cały świat ciepłych, o niezwykłym stężeniu minerałów 
źródłach Polynesian Spa (już godzinna kąpiel wystarczy, 
aby wyleczyć prawie wszystkie dolegliwości i by organizm 
był jak nowy…). Dla osób mających zapotrzebowanie 
na adrenalinę, możliwość innych opcji fakultatywnych 
(informacja na miejscu).
DZIEŃ 25
Odwiedziny na farmie i pokaz opowiadający o największym 
skarbie Nowej Zelandii – owcach .Demonstracja  
strzyżenia. Następnie wyjazd do Auckland . Po drodze  
przystanek na zwiedzanie unikalnych jaskiń Waitomo. 
Dalszy przejazd przez malownicze tereny Waikato do 
Auckland. Przyjazd w godzinach popołudniowych. Wyjazd 
na oglądanie panoramy miasta ze szczytu wulkanu Mt. 
Eden a  następnie spacer po City. Nocleg.
DZIEŃ 26
Po śniadaniu wizyta w słynnej marinie Viaduct będącej 
bazą najsłynniejszych regat świata „America’s Cup″. 
Krótka przejażdżka tramwajem wodnym po zatoce do 
kolonialnej dzielnicy Davonport, spacer. Około południa 
transfer na lotnisko , wylot do kraju przez dwa porty 
tranzytowe.
DZIEŃ 27
Przylot do jednego z europejskich portów 

przesiadkowych. Przerwa 
tranzytowa. Wylot 

do Warszawy. 
Lądowanie na 

Chopina w 
godzinach  
południowych.

CENA ZAWIERA : CENA NIE ZAWIERA:

Wycieczka objazdowa
o średnim stopniu trudności. 



www.wyprawy.plwww.wyprawy.pl132

CENA ZAWIERA:

AUSTRALIA 
DZIEŃ 1 – 2  
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do Australii 
przez dwa porty tranzytowe. 
DZIEŃ 3 
Przylot do Sydney w godzinach rannych. Transfer do hotelu, 
jeśli będzie taka możliwość wczesne zakwaterowanie. Krótki 
odpoczynek po podróży,  a  następnie spacer do centrum, 
wjazd na wieżę widokową – lunch z obserwacją panoramy 
miasta. Zwiedzanie Sydney: zespół wysokościowców, wizyta 
w oceanarium, rajd po pubach najstarszej dzielnicy Sydney 
The Rocks, chwiejne dotarcie do zatoki Darling Harbour. 
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 – kiedyś dzielnica rozrywki 
i wszelkiej rozpusty, obecnie hipsterska dzielnica kultury i 
mniej lub bardziej wytwornych restauracji. Nocleg w Sydney. 
DZIEŃ 5 
Wyjazd do Blue Mountains. Po drodze odwiedziny  
w miasteczku olimpijskim, spacer z panoramą stadionu w tle. 
Wizyta w Featherdale Wildlife Park (gdzie można pogłaskać 
koala, przyjrzeć się z bliska kangurowi, sfotografować  

z jajem emu, itp.). Dalsza jazda do Blue Mountains, zwiedzanie 
unikalnych formacji skalnych, zjazd najbardziej stromą 
kolejką torową na świecie. Powrót do Sydney w godzinach 
wieczornych, nocleg.
DZIEŃ 6 
Po śniadaniu transfer na lotnisko.  Wylot do Melbourne. 
Przylot około południa. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. 
Po czym wyjście na zwiedzanie 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 Eureka Tower, 
przejażdżka zabytkowym tramwajem dookoła centrum 
miasta. Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 7 
Wcześnie rano wyjazd na Great Ocean Road. Podziwianie 
najpiękniejszych klifów Australii. Niezwykłe formacje 
skalne: Dwunastu Apostołów, London Bridge. Wizyta  
w lesie deszczowym Otway, gdzie zobaczyć można m.in. 
olbrzymie eukaliptusy i niezwykłe paprocie drzewiaste.  
W drodze powrotnej do Melbourne dwa przystanki w pięknych 
miasteczkach Apollo Bay i Lorne będących mekką surferów. 
Powrót do hotelu późnym wieczorem. Nocleg Melbourne. 

ydney - Blue 
Mountains - 
Melbourne - 

Great Ocean Road - 
Wilsons Promontory 
- Uluru - Kata Tjuta - 
Kings Canyon - Alice 
Springs - Cairns - 
Kuranda - Tjapukai - 
Brisbane

s
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DZIEŃ 8 
Po śniadaniu wyjazd do parku narodowego Wilsons 
Promontory. Bliskie spotkania z dzikimi kangurami, 
papużkami rozellami i kto wie, może także koala... Będzie 
również czas na relaks nad krystalicznymi i lodowatymi 
wodami Oceanu Indyjskiego na tzw. „skrzypiącej plaży″, 
słynącej z najbielszego i najdrobniejszego piasku w całej 
Australii. W drodze powrotnej przystanek na wyspie 
Philipa w zbożnym celu podziwiania niecodziennego, 
naturalnego spektaklu – z pingwinami w roli głównej, 
które zwykle w czas zachodu słońca gramolą się 
niezdarnie z wody na nocleg na lądzie. Powrót do hotelu 
późnym wieczorem. Nocleg w Melbourne.
DZIEŃ 9 
Wcześnie rano wyjazd na lotnisko. Wylot do leżącego w 
samym centrum Australii Urulu. Przylot przed południem. 
Transfer do bazy globtroterskiej. Zakwaterowanie. 
Odpoczynek przy basenie. Późnym popołudniem 
wyjazd do Parku Narodowego Urulu - największego 
świętego kamienia Aborygenów oraz wizyta w Centrum 
Kultury Aborygeńskiej. Oglądanie kolejnego spektaklu 
światłocieni. Podziwianie wytworu natury w promieniach 
zachodzącego słońca. Fotografowanie kamienia i 
z kamieniem w tle na różne sposoby. Dla chętnych 
możliwość zakupu unikalnych malowideł aborygeńskich 
bezpośrednio u agorygeńskich arytysów. Wieczorem 
harce wodne w basenie. Możliwość własnoręcznego 
sporządzenia pieczystego na rożnie. Błogi sen aż do 5:00 
nad ranem…
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. Odpoczynek po 
podróży. Wieczorem próba śpiewu chóralnego w scenerii 
świetlistej poświaty gwieździstego nieba... Nocleg.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu 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. Powrót do bazy około południa przejazd 
do stolicy interioru - Alice Springs. Zakwaterowanie. 

Odpoczynek po podróży. Wczesnym wieczorem spacer po 
„westernowym″ miasteczku. Podglądanie nie tak bardzo 
sennego jakby się mogło wydawać miasteczka na tzw. 
australijskim Outbacku. Wizyty w klimatycznym pubie, 
możliwość skosztowania najlepszego piwa w tej okolicy 
o niezwykle oryginalnym smaku - Great Northern Beer.  
Minimalnie chwiejny powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 12 
Rano czas wolny na utrwalenie opalenizny i harce wodne 
w hotelowym basenie lub też możliwość udziału w jednej 
z proponowanych na miejscu imprez fakultatywnych. 
Transfer na lotnisko i około południa wylot do Cairns. 
Transfer do hotelu. Odpoczynek po podróży. 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.
DZIEŃ 13
Korzystanie z uciech plażowych w północnej części 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. 
Po śniadaniu wyjazd na lotnisko. Wylot do Brisbane. 
Przylot w godzinach południowych. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie. Krótki odpoczynek. Po czym wyjazd 
na zwiedzanie Brisbane - ogrody botaniczne, spacer 
po ścisłym centrum oraz rejs tramwajem wodnym po 
rzece Brisbane, obserwacja licznych atrakcji z pokładu 
tramwaju. Nocleg.
DZIEŃ 16 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot do Europy.
DZIEŃ 17
Lądowanie w Warszawie z bumerangiem w ręku.

CENA ZAWIERA:

- bilety lotnicze na trasie Warszawa - Sydney 
- Melbourne - Ayers Rock, Alice Springs - Cairns - 
Brisbane - Warszawa,
- wiza australijska,
- opieka polskojęzycznego pilota,
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
- przejazdy wewnętrzne mikrobusem/autokarem
- zakwaterowanie: hotele i motele 3* (pokoje 
2-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, lunch na 
wieży widokowej w Sydney
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR).

- bilety wstępu i opłaty za wjazdy do parków - 180 
EUR
- zwyczajowe napiwki ok. 30 EUR
- pozostałe  posiłki (aranżuje pilot)
- wycieczki fakultatywne wymienione w programie: 
ok. 210 EUR
- dopłata do pokoju 1-os. - 590 EUR (oprócz dwóch 
noclegów w bazach globtroterskich – tam pokoje 
4 osobowe, jednakże w bazie globtroterskiej na 
życzenie w miarę wolnych miejsc także możliwość 
zakwaterowania w 1- lub 2-osobowym pokoju, ale 
za dodatkową  dopłatą)

CENA NIE ZAWIERA:

CENA:     10 970 PLN + 1 530 EUR 

800 PLN płatne przy zapisie
10 970 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
1 530 EUR uczestnik zabiera ze sobą

 TERMINY:

I rata:    
II rata:    

III rata: 

10.01 – 26.01.2020
24.01 – 09.02.2020
07.02 – 23.02.2020
06.03 – 22.03.2020
20.09 - 06.10.2020

21.10 - 06.11.2020
19.11 - 05.12.2020
14.12 - 30.12.2020*
27.12 - 12.01.2021**

*termin świąteczny – dopłata 1770 PLN + 220 EUR
**termin sylwestrowy - dopłata 1770 PLN + 250 EUR

Wycieczka objazdowa o średnim 
stopniu trudności



DZIEŃ 1-2 
Zbiórka na lotnisku Warszawie. Wylot do Nowej Zelandii przez jeden lub dwa porty 
tranzytowe.
DZIEŃ 3 
Przylot do Auckland, transfer do hotelu. Po krótkim odpoczynku zwiedzanie 
największego miasta Nowej Zelandii. Spacer po Queen Street wśród kolonialnych 
zabytków i współczesnych drapaczy chmur oraz wizyta w słynnej marinie Viaduct, 
goszczącej regaty „America’s Cup″. Na dobre zakończenie dnia podziwianie panoramy 
„miasta żagli″ ze wzgórza Mt. Eden. Nocleg. 
DZIEŃ 4 
Rano przyjazd z Auckland do Waitomo, spływ podziemną rzeką w jaskini Waitomo, 
podziwianie wspaniałych stalagmitów i stalaktytów oraz iskrzących w ciemnościach 
milionów świetlików! Następnie w drodze do Rotorua postój na farmie Hobbiton – 
specjalnie dla wielbicieli „Hobbita″ i „Władcy Pierścieni″. Nocleg w Rotorua. 
DZIEŃ 5
Zwiedzanie Rotorua i otaczającej miasto krainy zjawisk geotermalnych. Wizyta na 
farmie i pokaz strzyżenia owiec. Odwiedziny w wiosce Maorysów, którzy umilą czas 
śpiewem i tańcem. Będzie także okazja do zobaczenia ptaszka kiwi. Po południu spacer 
wśród olbrzymich sekwoi w lesie Whakarewarewa. Wieczorem fakultatywnie kąpiele w 
słynnych gorących źródłach Polynesian Spa. Nocleg w Rotorua. 

DZIEŃ 6 
Z samego rana wyjazd do parku geotermalnego Wai-O-Tapu – podziwianie gorących 
źródeł, bulgocącego błota, wielobarwnych jeziorek oraz gejzerów. Następnie postój 
przy huczącym wodospadzie Huka oraz nad jeziorem Taupo (największym w Nowej 
Zelandii). Dalszy przejazd na południe w stronę wulkanów Parku Narodowego Tongariro. 
Nocleg w wiosce Whakapapa lub okolicy.
DZIEŃ 7
Całodniowa wycieczka do świata „Mordoru″ – trekking w scenerii filmowych plenerów 
Wulkanu Tongariro. Wędrówka pośród pokładów zastygłej lawy, kraterów, wód 
termalnych, szmaragdowych jeziorek i pięknych zielonych lasów, z ośnieżonymi 
szczytami w tle. Tereny te posłużyły twórcom ekranizacji „Władcy Pierścieni″ jako 
plan do realizacji najmroczniejszych scen całej trylogii. Fakultatywnie dzień wolny na 
samodzielne spacery, podglądanie uroku okolicy. Powrót na nocleg do hotelu. 
DZIEŃ 8
Po śniadaniu przejazd dalej na południe do miasta stołecznego Wellington. Po południu 
zwiedzanie Wellington: centrum biznesowe, parlament, katedra oraz wjazd kolejką do 
Ogrodu Botanicznego, skąd roztacza się wspaniały widok na miasto położone nad 
zatoką wśród wulkanicznych wzgórz. Nocleg w Wellington.
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu wizyta w nowoczesnym i interaktywnym Muzeum Te Papa. Następnie 
trzygodzinna przeprawa promem przez Cieśninę Cooka na Wyspę Południową. Przejazd 
malowniczą trasą wzdłuż Sundu Królowej Charlotty do Nelson... Po drodze możliwość  
skosztowania  miejscowego  przysmaku  kulinarnego z małżami  w  roli  głównej. 
Nocleg w Nelson.
DZIEŃ 10
Do południa – spacer po centrum i odpoczynek nad Zatoką Tasmana. Następnie 
przeprawa przez górski przełom rzeki Buller - przystanek na przejście po najwyższym 
moście wiszącym w Nowej Zelandii. Niedaleko Westport postój na malowniczym 
przylądku Foulwind - podglądanie tamtejszej kolonii fok. Postój w Punakaiki i spacer 
pośród niezwykłych formacji „skał naleśnikowych″, otoczonych gęstym pierwotnym 
buszem.  Nocleg w Greymouth.

www.wyprawy.pl
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ZELANDIA 
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- Picton – Zatoka Tasmana – Punakaiki - Fox 
Glacier  - Queenstown – Park Narodowy Fiordland 

- Mt Cook – Jezioro Tekapo – Półwysep Banksa – Christchurch
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I rata:   
II rata:    

III rata: 

CENA:     9 970 PLN + 1 990 EUR 

800 PLN płatne przy zapisie
9 970 PLN płatne na 35 dni 
przed wylotem (minus I rata)
1 990 EUR uczestnik zabiera 
na płatności u kontrahentów

Wycieczka 
objazdowa 
o średnim 

stopniu 
trudności z 
1-dniowym 

trekkingiem 

DZIEŃ 11
Przejazd na południe wzdłuż wybrzeży Morza Tasmana. 
Po przybyciu do Parku Narodowego Westland piesze 
wycieczki do czoła lodowców Franciszka Józefa i Foxa, 
które – jako jedyne na świecie – spływają do lasu 
deszczowego. Sesja fotograficzna. Dalszy  przejazd do  
miejscowości Fox Glacier. Nocleg.
DZIEŃ 12
Opuszczamy region zachodniego wybrzeża. Przejazd 
przez Park Narodowy Aspiring – tolkienowski 
Isengard w filmowej ekranizacji „Władcy Pierścieni″ 
- z przystankami przy wodospadach i przełomach 
górskich rzek. Po wyjeździe z krainy ciemnych lasów 
deszczowych i zmianie krajobrazu postoje w punktach 
widokowych nad niesamowitymi polodowcowymi 
jeziorami Wanaka i Hawea. Spacer nad jeziorem 
Wanaka. Na koniec dnia dotarcie do Queenstown 
– nowozelandzkiej stolicy sportów ekstremalnych. 
Nocleg w Queenstown lub innym okolicznym 
miasteczku.
DZIEŃ 13
Dzień na podglądanie Queenstown i okolicy. Turystom 
ceniącym spokój proponujemy spacery po ogrodach 
botanicznych oraz degustację wina w lokalnej winnicy 
z widokiem na panoramę gór. Dla szukających 
mocniejszych wrażeń Queenstown oferuje wiele 
atrakcji podnoszących ciśnienie i poziom adrenaliny... 

(zamawiać można praktycznie „z marszu″). Przed 
zachodem słońca wjazd kolejką linową na górę 
ponad Queenstown, skąd można podziwiać bajeczne 
krajobrazy okolicznych gór i jeziora Waikatipu. 
DZIEŃ 14
Eskapada do największego parku narodowego Nowej 
Zelandii – Fiordland National Park. Górską drogą, 
opisywaną przez Kiplinga jako ósmy cud świata, 
dotrzemy nad brzeg Milford Sound. Rejs statkiem 
po czarującym fiordzie, podziwianie otaczających 
go niebosiężnych gór, gęstych lasów deszczowych 
i olbrzymich wodospadów. Zobaczymy też „ujście″ 
zatoki do otwartego morza. Powrót na nocleg do 
Queenstown.
DZIEŃ 15
Od rana kierujemy się do podnóży Mt. Cook, 
najwyższego szczytu Alp Południowych. Tam 
spacer szlakiem prowadzącym wśród lodowców, 
powstających glacjalnych form krajobrazu i alpejskich 
łąk. Wędrówka pod czoło  24-kilometrowego lodowca 
Tasmana – najdłuższego w Nowej Zelandii. Następnie 
przejazd nad polodowcowe jeziora Pukaki i Tekapo o 
nienaturalnie lazurowej barwie wody. Dalszy  przejazd. 
Nocleg na trasie (Fairlie lub Geraldine).
DZIEŃ 16
Po śniadaniu wyjazd w kierunku półwyspu Banksa, na 
którym powulkaniczne górskie krajobrazy kontrastują 
z malowniczymi zatokami. Postój w nadmorskiej 
miejscowości Akaroa – dawnej kolonii francuskiej, 
która do dzisiaj zachowała oryginalną atmosferę. 
Po wjeździe ekstremalnie krętą drogą na środek 
półwyspu piesza wycieczka szlakiem o niesamowitych 
walorach widokowych. Następnie przejazd do 
Christchurch i spacer po centrum miasta, które 
odradza się po katastrofalnym trzęsieniu ziemi sprzed 
kilku lat. Nocleg w Christchurch.
DZIEŃ 17
Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Wylot do Warszawy 
z jedną lub dwoma przesiadkami.
DZIEŃ 18
Lądowanie na lotnisku Chopina w Warszawie.

 TERMINY:
10.01 - 27.01.2020
24.01 - 10.02.2020
07.02 - 24.02.2020
05.03 - 22.03.2020

21.10 - 07.11.2020
11.11 - 28.11.2020
20.12 - 06.01.2021*
27.12 - 14.01.2021*

CENA ZAWIERA:

- bilety lotnicze na trasie Warszawa - Auckland, 
Christchurch - Warszawa

- transfery, przejazdy wewnętrzne  mikrobusem
- zakwaterowanie: w dużych miastach hotele 3***, na 
trasie motele 3***, pokoje 2 osobowe z łazienką

- wyżywienie: śniadania na całej trasie, lunch 
podczas rejsu po Milford Sound

- opieka polskiego pilota – przewodnika
- opłata za elektroniczne pozwolenie na wjazd do 
Nowej Zelandii

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

- bilety wstępu i wjazdy do parków: 290 EUR
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- zwyczajowe napiwki : 40 EUR
- wycieczki fakultatywne wymienione w programie: 
ok. 30 NZD

- dopłata do pokoju jednoosobowego: 580 EUR

CENA NIE ZAWIERA:

*terminy świąteczno-sylwestrowe, 
dopłata 1400 PLN + 230 EUR
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DZIEŃ 1 
Zbiórka z pilotem na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot 
do Hongkongu przez europejski port tranzytowy.
DZIEŃ 2 
Przylot do Hongkongu. Przejazd do centrum. Wjazd 
na wzgórze Wiktorii. Spacer po wzgórzu, podziwianie 
widoków na całe miasto, sesja zdjęciowa. Po południu 
przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Czas wolny na 
odpoczynek po podróży lub okazyjne zakupy. Wieczorem 
rejs przez cieśninę i podglądanie nocnego życia 
Hongkongu, pełnego rozjarzonych neonów, reklam i 
efektów świetlnych. Nocleg.
DZIEŃ 3 
Po śniadaniu czas na samodzielne spacery i zakupy w 
Hongkongu. Po południu przejazd na lotnisko, wylot na 
Fidżi.
DZIEŃ 4 
Przylot do Nadi na Fidżi, transfer do hotelu. Śniadanie, 
a następnie rozpoczęcie zwiedzania wyspy. Wizyta 
w hinduistycznej świątyni. Kolejnie przejazd przez 
miasteczko Lautoka do wioski Navala. Zapoznanie się 
z tradycyjnym budownictwem rdzennych Fidżyjczyków, 
próba rytualnego napoju o nazwie kawa-kawa oraz 
odwiedziny w lokalnej szkole katolickiej. Po południu 
przejazd do miasteczka Ba zdominowanego przez 
ludność pochodzenia hinduskiego. Wizyta na targu. 
Powrót do hotelu. Zasłużony odpoczynek i nocleg.
DZIEŃ 5 
Śniadanie w hotelu. Transfer na przystań, skąd 
stateczkiem popłyniemy na niewielką wyspę South Sea. 
Czas na plażowanie, snorkeling oraz pływanie kajakiem. 
Lunch w formie barbecue połączony z pokazem 
lokalnego, fidżyjskiego tańca. Kolejnie rejs wokół 
licznych wysepek, m.in. Bounty, Treasure, Beachcomber, 
Mana, Castaway oraz Malolo. Po południu powrót do Nadi. 
Transfer na lotnisko. Wieczorem, wylot do polinezyjskiego 

państwa Samoa. Przylot w godzinach nocnych, transfer 
do hotelu. Zakwaterowanie, nocleg.
DZIEŃ 6 
Ten dzień poświęcimy na zwiedzanie stolicy Samoa – 
Apia. Po śniadaniu: kościół kongregacyjny, kolonialny 
budynek sądu, Arkady Wesley, wieża zegarowa i Konwent 
St. Mary, groby wielkich wodzów Samoa. Następnie 
udamy się 5 km do Vailima, gdzie w 1889 roku postanowił 
osiedlić się wraz z żoną wielki pisarz Robert Louis 
Stevenson. Powrót do miejsca zakwaterowania. Nocleg.
DZIEŃ 7 
Pora na objazd głównej wyspy kraju Upolu. Po drodze 
zwrócimy uwagę na charakterystyczne budownictwo 
wiejskie, w którym domy nie mają ścian, co pozwala 
wręcz dosłownie zajrzeć w prywatne życie mieszkańców. 
Zobaczymy też kilka stożków wulkanicznych, plaże, 
jaskinie wodne oraz wodospady. Powrót do miejsca 
zakwaterowania. Nocleg.
DZIEŃ 8 
Wczesnym rankiem transfer na lotnisko. Wylot na Fidżi. Po 
przylocie transfer do hotelu, zakwaterowanie. Następnie, 
przejazd do „The Garden Orchid Of The Sleeping 
Giant” – spacer po blisko dwuhektarowym tropikalnym 
ogrodzie, gdzie znajduje się największa na Fidżi kolekcja 
storczyków (ponad dwa tysiące gatunków). Ogród 
ufundowany został w 1977 przez kanadyjskiego aktora 
Raymonda Burr. Kolejnie przejazd do historycznej wioski 
Veiseisei Vuda, gdzie 3500 lat temu przybyli i osiedlili się 
pierwsi mieszkańcy wyspy. Późnym popołudniem powrót 
do Nadi. Nocleg.
DZIEŃ 9 
Po śniadaniu wizyta w jednym z fidżijskich kościołów. 
Uczestnictwo w tradycyjnej uroczystości mszalnej – 
podglądanie religijnego obrzędu i wsłuchiwanie się 
w niezwykle melodyjne śpiewy wiernych. Następnie 
przejazd wzdłuż południowego wybrzeża do stolicy 

Fidżi - miasta Suva. Po drodze podglądanie fidżyjskiej 
prowincji. Postoje i popasy w miasteczkach i wioskach. 
Czas na sesje zdjęciowe i na bratanie się z lokalnymi 
mieszkańcami. W miejscowości Sigatoka oglądanie 
wydm i ptaszarni (500 gatunków tropikalnych 
ptaków). Przyjazd do Suva późnym popołudniem. 
Zwiedzanie najważniejszych atrakcji Suva, a następnie 
zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 10 
Wczesnym rankiem transfer na lotnisko w Suva. 
Wylot do autentycznego polinezyjskiego Królestwa 
Tonga, państwa, które nie było nigdy w posiadaniu 
sił kolonialnych. Państwo zachowało bardzo feudalną 
strukturę społeczną. Lądowanie na wyspie Tongatapu. 
Transfer do hotelu,  zakwaterowanie. Odpoczynek po 
podróży. Zwiedzanie stolicy kraju Nuku’alofa. Zobaczymy 
między innymi budynek parlamentu oraz wzniesiony 
w 1867 r. Pałac Królewski. Wycieczka poza miasto. Po 
drodze lunch – typowa tradycyjna uczta po tongijsku, w 
tym prosię pieczone w aromatycznych ziołach. Wizyta 
w wiosce Kolovai, gdzie zobaczymy wielkie psogłowe 
nietoperze kalongi w królewskim rezerwacie. Koło wioski 
Niutoua natomiast zwróci naszą uwagę Ha’amonga 
Trilithon (Trójkamień), tajemnicza konstrukcja sprzed 
800 lat. Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 11 
Po śniadaniu czas na kąpiele i wygrzewanie się w 
promieniach tropikalnego słońca. Czas wolny na 
samodzielne spacery, podglądanie życia mieszkańców 
królestwa Tonga. Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 12 
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Wylot do Port Vila na 
wyspie Efate w Vanuatu przez Nadi. Lądowanie w Port 
Vila, transfer do hotelu, zakwaterowanie. Wyjazd na 
krótkie zwiedzanie stolicy: Gmach Parlamentu, Muzeum 
Narodowe, kolonialne budynki, a także Chiefs Nakamal. 
Powrót do hotelu już o zmroku. Nocleg.

PACYFIK 
POŁUDNIOWY  

HONGKONG – FIDŻI – SAMOA – TONGA – VANUATU – 
NOWA KALEDONIA - AUCKLAND (NOWA ZELANDIA)
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Hongkong

Auckland

wyspy
pacyfiku

PACYFIK 
POŁUDNIOWY  

DZIEŃ 13 
Całodzienna wycieczka wokół wulkanicznej wyspy Efate. Dziś niepodległe Vanuatu 
było wspólną kolonią francusko-angielską, co stało się przyczyną wielu anomalii, 
zwłaszcza językowych. Podczas przejażdżki wokół wyspy czeka nas wiele atrakcji, 
m.in: odwiedziny w lokalnych wioskach, przejazd nad Zatokę Żółwi (Turtle Bay) 
- możliwość kąpieli w skalnym basenie, gdzie wodne żółwie są na wyciągnięcie 
ręki, spływ rzeką, możliwość orzeźwiających kąpieli na licznych plażach. Ponadto 
zapoznamy się z wiejskimi krajobrazami, a także najlepszymi punktami widokowymi 
na wyspie. Nocleg.
DZIEŃ 14 
Dzień przeznaczony na wypoczynek na przyhotelowej plaży lub korzystanie z imprez 
fakultatywnych, organizowanych i opłacanych na miejscu. Nocleg. 
DZIEŃ 15 
Po śniadaniu w hotelu wizyta na lokalnym targowisku oraz  
w lokalnym centrum rękodzieła – okazja do zakupu pamiątek. Kolejnie przejazd do 
wioski Mele. Spacer korytem górskiej rzeczki do około 30 metrowego, ukrytego w 
ogrodach wodospadu. Malowniczo usytuowane kaskady oraz krystaliczna woda na 
pewno zachęcą do wykąpania się w okolicznej rzece i źródełkach. Po południu powrót 
do Port Vila i transfer na lotnisko. Wylot na Nową Kaledonię, która jest francuskim 
departamentem zamorskim. Przylot i transfer do hotelu. Nocleg. 
DZIEŃ 16 
Całodzienna wycieczka po Noumea, stolicy kraju. Zobaczymy m.in. budynek 
parlamentu (Zgromadzenie Terytorialne), Katedrę św. Józefa z 1894 roku i rok 
wcześniej wybudowaną Świątynię Protestancką. Odwiedzimy także Muzeum Nowej 
Kaledonii (Tjibaou Cultural Center), a także Akwarium. Powrót do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 17 
Dzień przeznaczony na wypoczynek – plażowanie, wodne kąpiele  
i spacery. Dla chętnych fakultatywna wycieczka na Wyspę Amedee. Położona około 
30 km od Noumea wysepka wpisana jest na światową listę UNESCO. Usytuowana przy 
rafie koralowej stanowi chroniony rezerwat morskiej przyrody. W programie m.in. 
powitalny koktajl, nauka wspinaczki na plamę kokosową, wizyta w najmniejszej na 
świecie poczcie, lunch z występem folklorystycznym, karmienie ryb oraz snorkeling 
na rafie. Powrót do hotelu. Nocleg.

18.12 –06.01.2020**

27.01 – 15.02.2020
19.02 – 09.03.2020

13.08 – 01.09.2020*

12.11 – 01.12.2020
18.12 – 06.01.2021**

TERMINY:

CENA:    14 250 PLN + 3 230 USD

CENA ZAWIERA:

- bilety lotnicze na trasie Warszawa – Hongkong – Nadi – Apia – Nadi; Suva – 
Nukualofa – Port Vila – Noumea – Auckland - Warszawa

- transfery lotnisko - hotel - lotnisko 
- przejazdy wewnętrzne: mikrobusy, łodź
- opieka polskojęzycznego pilota na całej trasie
- opłaty za przewodników lokalnych
- wyżywienie: śniadania na całej trasie, lunch – uczta w 10-tym dniu wyprawy
- zakwaterowanie: Hongkong, Fidżi, Samoa, Tonga, Nowa Kaledonia, Auckland 
-  hotele i resorty 3*; Vanuatu - hotel 4*
- ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 180 USD
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 850 USD
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- napiwki – ok. 70 USD

I rata:
II rata:  
   

800 PLN płatne przy zapisie

14 250 PLN + 3230 USD x kurs 
sprzedaży Pekao SA na 35 dni przed 
imprezą (minus I rata)

Wycieczka 
objazdowo-
pobytowa. Średni 
stopień trudności

* wysoki sezon – dopłata 1300 PLN
**termin świąteczno-sylwestrowy – 
dopłata 1300 PLN + 240 USD

CENA NIE ZAWIERA:

DZIEŃ 18 
To już niestety ostatni dzień czaru wysp 

Południowego Pacyfiku. Po śniadaniu 
czas wolny, a następnie transfer na 

lotnisko. Wylot do Auckland w Nowej 
Zelandii. Przylot i transfer do 
hotelu, zakwaterowanie. Wieczorne 
wyjście na spacer po centrum i 
do zatoki Viaduct będącej bazą 
najsłynniejszych regat świata 

„America’s Cup″. Fakultatywnie 
wjazd na wieżę widokową Sky 
Tower i oglądanie panoramy miasta  
z lotu ptaka. Nocleg.

DZIEŃ 19 
Po śniadaniu czas wolny na 

samodzielne spacery i zakup ostatnich 
pamiątek. Przejazd na lotnisko. Wylot do 

Polski przez dwa porty tranzytowe.
DZIEŃ 20 
Lądowanie na lotnisku Okęciu w 
Warszawie.



DOOKOLA SWIATA I
odróż przez najładniejszy region USA – Dziki Zachód 
obejmujący Kalifornię, Arizonę i stan Utah i Nevada. Zwiedzanie 
niezwykłych Parków Narodowych, a następnie przelot na 
rajskie Hawaje wypoczynek połączony ze zwiedzaniem, po 

czym lot na zagubioną w otchłani Pacyfiku Samoa zachodnie i  Fidżi (pełna 
egzotyka, niezwykli ludzie, wspaniała przyroda). Kolejny etap Australia 
prawdziwy koniec świata i prawdziwe eldorado dla turystów. Hongkong lub 
Singapur, to ostatnie punkty tej niezwykle ekscytującej wyprawy.

P
DZIEŃ 1
Wcześnie rano zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot  do 
Los Angeles przez jeden z portów lotniczych w Europie. 
Przylot do Los Angeles w godzinach wieczornych czasu 
lokalnego. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.
DZIEŃ 2
Zwiedzanie Los Angeles: Hollywood, Beverly Hills, 
Sunset Bulevard, Promenada Gwiazd, Teatr Chiński. 
Późnym popołudniem przejazd do pięknego San Diego. 
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 3
Zwiedzanie San Diego: Broadway, dystrykt lamp 
gazowych, nabrzeże portowe.  Około południa przejazd 
do nadmorskiego miasteczka Coronado. Spacer po 
plaży. Powrót do San Diego i wizyta w słynnym parku 
Balboa. Wieczorem przechadzka po urokliwej starówce 
miasta. 
DZIEŃ 4
Przejazd z San Diego przez legendarną, „westernową″, 
porośniętą olbrzymimi kaktusami saguaro Arizonę do 
Flagstaff. Po drodze krótki przystanek w Yumie przy więzieniu 
znanym z filmu „15.10 do Yumy″, w którym odsiadywali 
wyroki wszelkiej maści łotry, hulaki, rewolwerowcy i typy 
spod ciemnej gwiazdy. Nocleg we Flagstaff.

DZIEŃ 5
Wcześnie rano 
wyjazd do 
największego cudu 
natury w USA – 
Parku Narodowego 
Grand Canyon. 
Oglądanie kanionu 
z najciekaw-
szych punktów                          
widokowych, oraz 
filmu o przyrodzie 
i historii Wielkiego 

Kanionu na olbrzymim ekranie typu IMAX. Fakultatywnie 
możliwość innych atrakcji, zamówionych i płatnych 
na miejscu. Po południu wyjazd do Monument Valley 
położonego na terytorium Indian Navaho. Rajd 
mikrobusem w niesamowitej scenerii znanej z filmów o 
Dzikim Zachodzie. Przyjazd na nocleg do Page.
DZIEŃ 6
Przejazd do tamy na rzece Kolorado w kanionie Glen, 
po czym wycieczka statkiem w niezwykłej scenerii po 
jeziorze Powell – sesja fotograficzna na tle czerwonych 
ostańców skalnych. Następnie wyjazd na zwiedzanie 
najbardziej fotogenicznego na świecie Kanionu Antylop. 
Długa sesja zdjęciowa i spacer dnem kanionu. Późnym 
popołudniem przejazd na nocleg do Kanab – urokliwego 
miasteczka Dzikiego Zachodu.
DZIEŃ 7
Przebudzenie w scenerii czerwonych skał otaczających 
miasteczko, wczesny wyjazd do jeszcze jednego, 
paraliżującego swym pięknem kanionu Bryce. Oglądanie 
kanionu w niemym zachwycie i krótka piesza eksploracja 
kanionu. Wyjazd do unikalnego Parku Zion. Spacer 
wąwozem rzeki Dziewiczej. Późnym południem przejazd 
do jaskini hazardu i uciech doczesnych - Las Vegas w 
Nevadzie. Zakwaterowanie. Wieczorno-nocny rajd po 

kasynach gry. Pojedynki z „jednorękimi bandytami″, 
próbowanie szczęścia w ruletce i grach karcianych. 
Wczesnoranne liczenie ubytków w kasie osobistej...
DZIEŃ 8
Od rana podglądanie Las Vegas za dnia. Około godz. 10.00 
wyjazd do osławionej, pozbawionej jakiegokolwiek śladu 
życia Doliny Śmierci i zwiedzanie jej najciekawszych 
zakątków. Przejazd w okolice gór Sierra Nevada – 
monumentalnych, tajemniczych, pokrytych śniegiem 
wspaniałych gór Ameryki. Nocleg w Bishop.
DZIEŃ 9
Przejazd do Parku Yosemite – najatrakcyjniejszej części 
gór Sierra Nevada. Zwiedzanie Parku z malowniczymi 
wodospadami i tysiącletnimi sekwojami. Późnym 
popołudniem przejazd na nocleg w okolice Stocton 
niedaleko San Francisco. Wiosną i jesienią – przy 
zamkniętym wjeździe przez Przełęcz Tioga do Yosemite, 
będzie realizowany wariant drugi – przejazd w okolice 
Lake Tahoe i zwiedzanie stolicy Kalifornii – Sacramento..
DZIEŃ 10
Przyjazd do San Francisco – według znawców jednego 
z najładniejszych miast świata. Zwiedzanie miasta: 
Rosyjskie Wzgórza, Dzielnica Chińska, rybackie nabrzeże, 
most Golden Gate. Wieczorem przejazd przez cieszącą 
się dwuznaczną sławą dzielnicę Castro. Możliwość 
spaceru. Nocleg w słynnej kalifornijskiej dolinie 
krzemowej.
DZIEŃ 11
Przejazd najbardziej malowniczą drogą w USA tzw. 
Jedynką, biegnącą z San Francisco do Los Angeles, wzdłuż 
klifowego wybrzeża Pacyfiku. Po drodze podziwianie 
najpiękniejszych fragmentów urwistego, poszarpanego 
przez ocean wybrzeża, na którym wylegują się czasem 
kolonie leniwych słoni morskich. Nocleg w okolicy Santa 
Maria.
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DZIEŃ 12
Przejazd do Los Angeles. Po drodze krótkie zwiedzanie 
Santa Barbara - wypoczynkowej miejscowości prezydenta 
Reagana. Przyjazd do Los Angeles w godzinach 
południowych. Zwiedzanie świata techniki filmowej, rozrywki 
i wszelkiej ułudy - Universal Studio. Wieczór pożegnalny przy 
kalifornijskim winie. Nocleg w LA.
DZIEŃ 13 
Wcześnie rano przejazd na lotnisko. Wylot na leżące na końcu 
świata Hawaje – rajskie wyspy Pacyfiku. Przylot do Honolulu 
około południa. Transfer do hotelu położonego w okolicy 
osławionej plaży Waikiki. Spacer po okolicy, aklimatyzacja. 
Zapoznawanie się z wygodą plaży poprzez krótkie leżenie 
płaskie w słońcu lub pod palmą lub też ostrożne brodzenie w 
ciepłych wodach Pacyfiku, stanie na jednej nodze, bryzganie 
wodą, etc.
DZIEŃ 14 
Całodzienna wycieczka wokół Oahu - głównej wyspy 
archipelagu hawajskiego - Zatoka Hanaumea, morski 
gejzer Halona Blow Hole, japońska świątynia, kultowe plaże 
surferów. Wizyta na plantacji ananasowej Dole’a.
DZIEŃ 15 
Wypoczynek na pięknych tropikalnych plażach hawajskich 
lub możliwość mini trekkingu na Diamond Head korzystanie 
z licznych fakultatywnych atrakcji oferowanych na każdym 
kroku i o każdej porze, zamawianych i płatnych na miejscu. 
DZIEŃ 16 
Wypoczynek bierny i czynny lub też fakultatywnie całodniowa 
wycieczka do Centrum Kultury Polinezyjskiej. Oglądanie 
pokazów tańców, śpiewów i sztuki prezentowanych przez 
zespoły folklorystyczne z całego regionu Pacyfiku. Po 
pokazach obfita aż do przesady kolacja na ciepło (możliwość 
pochłonięcia do 15 000 kalorii…). Powrót na nocleg z 
okropnymi wyrzutami sumienia i mocnym postanowieniem 
pomiarkowania w jedzeniu i piciu…
DZIEŃ 17  
Po północy wylot do polinezyjskiego państwa Samoa. 
DZIEŃ 18 
Po przylocie transfer do hotelu. Krótki odpoczynek. 
Zwiedzanie stolicy Samoa – Apia: kościół kongregacyjny, 
kolonialny budynek sądu, Arkady Wesley, wieża zegarowa i 
Konwent St. Mary, groby wielkich wodzów Samoa. Następnie 
udamy się 5 km do Vailima, gdzie w 1889 roku postanowił 
osiedlić się wraz z żoną wielki pisarz Robert Louis Stevenson. 
Powrót do resortu. Nocleg.
DZIEŃ 19 
Pora na objazd głównej wyspy kraju Upolu. Po drodze 
zwrócimy uwagę na charakterystyczne budownictwo 
wiejskie, w którym domy nie mają ścian, co pozwala wręcz 
dosłownie zajrzeć w prywatne życie mieszkańców. Zobaczymy 
też kilka stożków wulkanicznych, plaże, jaskinie wodne oraz 
wodospady. Wieczorem przejazd na lotnisko. Wylot na Fidżi. 
Po przylocie do Nadi transfer do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 20 
Od rana zwiedzanie wyspy. Wizyta w hinduistycznej świątyni. 
Kolejnie przejazd przez miasteczko Lautoka do wioski Navala. 
Zapoznanie się z tradycyjnym budownictwem rdzennych 
Fidżyjczyków, próba rytualnego napoju o nazwie kawa-kawa 
oraz odwiedziny w lokalnej szkole katolickiej. Po południu 
przejazd do miasteczka Ba zdominowanego przez ludność 
pochodzenia hinduskiego. Wizyta na targu i możliwość 
zakupu m.in. korzenia yangony, lekko narkotycznego pieprzu 
z gatunku Piper metilisticum. Powrót do hotelu. Zasłużony 
odpoczynek i nocleg.
DZIEŃ 21 
Śniadanie w hotelu. Transfer na przystań, skąd łodzią 
przepłyniemy na niewielką wyspę South Sea. Czas na 
plażowanie, snorkeling oraz pływanie kajakiem. Lunch 
w formie barbecue połączony z pokazem lokalnego, 
fidżyjskiego tańca. Kolejnie rejs wokół licznych wysepek, 

m.in. Bounty, Treasure, Beachcomber, Mana, Castaway oraz 
Malolo. Po południu powrót do Nadi. Transfer na lotnisko. 
Wylot do Sydney.
DZIEŃ 22 
Przylot, transfer do hotelu. Szalony wieczór uciech na Kings 
Cross - dzielnicy rozrywki i wszelkiej rozpusty. Nocleg.
DZIEŃ 23 
Całodzienne zwiedzanie Sydney - gmach słynnej opery, 
Katedra  St. Mary, ogród botaniczny, oceanarium, zespół 
wysokościowców, rejs promem po zatokach portowych, 
spacer po nadmorskiej dzielnicy Manly. Wieczorem dla 
chętnych możliwość kolacji na wieży widokowej z obserwacją 
panoramy miasta. Nocleg.
DZIEŃ 24 
Wyjazd do Blue Mountains, unikalnych formacji skalnych. 
Po drodze oglądanie wioski olimpijskiej z 2000 r. Wizyta w 
Featherdale Wildlife Park (gdzie można pogłaskać misia 
koala, dostać kopa od kangura, usiąść na jajo strusia). Dalej 
jazda do Blue Mountains, zwiedzanie unikalnych formacji 
skalnych, zjazd najbardziej stromą kolejką torową na świecie. 
Powrót do Sydney w godzinach wieczornych na nocleg.
DZIEŃ 25 
Od rana czas wolny na samodzielne spacery, zakupy pamiątek 
lub też wyjazd na Bondi Beach, relaks przed podróżą. 
Transfer na lotnisko i wylot do Singapuru ( lub Hongkongu).  
Przylot w godzinach wieczornych. Transfer do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 26 
Zwiedzanie Singapuru (lub Hongkongu). Późnym wieczorem 
transfer na lotnisko wylot do Europy.
DZIEŃ 27 
Przylot do jednego z europejskich portów lotniczych.  Przerwa 
tranzytowa. Wylot do Polski.  Przylot do Warszawy. Koniec 
wylotów i przylotów. Powrót twardym duktem w domowe 
pielesze, na łono stęsknionych rodzin…
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20.03 – 15.04.2020*

06.08 – 01.09.2020* 
08.10 – 03.11.2020    
03.11 – 29.11.2020 

- przeloty na trasie Warszawa - Los Angeles - 
Honolulu -  Apia - Nadi - Sydney - Singapur lub 
Hongkong - Warszawa

- zakwaterowanie: hotele i motele 3***,
pokoje 2-os. z łazienkami

- wyżywienie: śniadania na większości trasy 
- przejazdy wewnętrzne: mikrobus, łódź
- opiekę polskiego pilota-przewodnika
- wizę do Australii
- miejscowych przewodników
- ubezpieczenie Europa
(KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

- bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 420 USD
- zwyczajowych napiwków ok. 60 USD
- wycieczka fakultatywna wymieniona w 
programie ok. 155 USD 

- pozostałych kosztów wyżywienia ok.15 USD/
posiłek

- dopłaty do pokoju jednoosobowego 1 750 USD
- wizy USA / rejestracja w elektronicznym 
systemie ESTA

TERMINY:

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

* dopłata do wysokiego sezonu 1100 
PLN + 250 USD

I rata:      
II rata:      

III rata: 

CENA:      17 390 PLN + 3 650 USD

800 PLN płatne przy zapisie
17 390 PLN płatne na 35 dni przed                        
wylotem (minus I rata)
3 650 USD uczestnik zabiera ze sobą

Wycieczka objazdowo-
wypoczynkowa o średnim 
stopniu trudności.



DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot z Warszawy 
do Keflaviku przez jeden z portów lotniczych.
DZIEŃ 2
Przylot do Keflaviku. Transfer do hotelu i nocleg w 
Reykjaviku. Po śniadaniu długo oczekiwane pożegnanie 
z cywilizacją. Krótka wizyta w miasteczku-ogrodzie 
Hveragerdi. Przejazd ku zagubionemu wśród ponurych 
szczytów, mistycznemu Thorsmork (w dosłownym 
tłumaczeniu Puszczy Thora), chwila grozy przy 
przekraczaniu rwących potoków autokarem, spacer po 
uroczej, tajemniczej górskiej dolinie. Chwila kontemplacji 
i zadumy przy wspaniałych wodospadach Seljalandsfoss i 
Skogarfoss, rodzących się z górskich potoków na zboczach 
lodowca Eyjafjallajokull. Nocleg w miejscowości Skogar.
DZIEŃ 3
Przejazd promem na wyspę Heimaey w archipelagu 
Vestmannaeyar, gdzie w 1973 r. wybuch wulkanu 
szczelinowego zasypał popiołem i zalał lawą znaczną część 
miasteczka Heimaey. Zwiedzanie wyspy i podziwianie 
żyjących tu ptaków. Powrót w okolice Skogar na nocleg.
DZIEŃ 4
Po śniadaniu dalsza wędrówka wzdłuż wybrzeża 
islandzkiego. Wizyta na strzelistych klifach Dyrholaey, 
gdzie mieszkają przesympatyczne maskonury oraz na 
sąsiedniej, czarnej plaży w Vik, nad którą dominują czarne 
skały Reynisdrangur, górujące wśród fal niczym smoczy 
grzbiet. Eksploracja jednego z najbardziej dziewiczych 
miejsc Dalekiej Północy - Parku Narodowego Skaftafell. 
Podziwianie piękna okolonego bazaltowymi kolumnami 
wodospadu Svartifoss - Czarnego Wodospadu. Czołobitny 
zachwyt wobec Matki Natury podczas rejsu amfibią 
po lagunie Jokulsarlon wśród lodowych olbrzymów. Dla 
zapobiegliwych - degustacja whisky z lodem prosto z góry 
lodowej! Zakwaterowanie i nocleg w okolicy miasta Hofn.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu przejazd krętymi drogami Islandii wzdłuż 
malowniczych fiordów wschodniego wybrzeża w stronę 
kolejnych osobliwości przyrody. Sesja fotograficzna na 
tle owiewanych lodowatym wiatrem przełęczy górskich. 
Postój nad jeziorem Logirunn, islandzkim Loch Ness, 
przechadzka po ścieżkach arboretum w największej 
islandzkiej puszczy Hallormsstadaskogur. Przejazd w 
kierunku Myvatn. Nocleg w okolicy miasta.
DZIEŃ 6
Po śniadaniu zwiedzanie okolic mistycznego jeziora 
Myvatn - wędrówka po polach ławowych przy wulkanie 
Krafla, chwila grozy przy bulgoczących błotach przy 

Namafjall i w końcu kontemplacja legendarnych, 
niesamowitych formacji skalnych Czarnych Zamków 
Dimmu Borgir. Szczere podziwianie cudów przyrody, licznie 
zgromadzonych na brzegu jeziora Myvatn - gorących 
źródeł podziemnych, „fałszywych kraterów”, bogatego 
życia ptaków (raj dla miłośników filmów Hitchcocka…). 
Podziwianie wspaniałego Wodospadu Bogów - Godafoss. 
Nocleg w okolicy Myvatn.
DZIEŃ 7
Po śniadaniu podjazd pod największy wodospad Europy, 
rozszalały Dettifoss. Niegodne prawdziwego macho 
ckliwe rozrzewnienie nad romantyką okolicy i potęgą Matki 
Natury w Parku Narodowym Jokulsargljufur - nieśmiała 
próba eksploracji skalnego labiryntu Hljodaklettar (Skały 
Echa) ze słynnym Kirkjan (Kościołem), a także chwila 
filozoficznej zadumy nad trudną do wytłumaczenia magią 
kanionu Asbyrgi, który, jak uważali wikingowie, został 
odciśnięty w ziemi podkową mitycznego wierzchowca 
boga Odyna, Sleipnirra. Przejazd do Husavik. Czas na 
prawdziwą morską przygodę - trzygodzinna wyprawa 
statkiem na poszukiwanie wielorybów. Pod wieczór próba 
ochłonięcia z nadmiaru wrażeń w stolicy północnej Islandii 
- prześlicznym, miasteczku Akureyri. Nocleg w Akureyri.
DZIEŃ 8
Po śniadaniu wizyta w ogrodzie botanicznym i zakupy 
pamiątek. Przejazd malowniczym, północnym wybrzeżem 
Islandii przez Dalvik, Siglufjordur do Hoffos i Holar – 
dawnej stolicy biskupiej północnej Islandii. Wizyta w 
skansenie torfowych domostw w Glaumbaer. Odwiedziny 
miasteczka Blondous. Nocleg w hotelu w Laugarbakki.
DZIEŃ 9
Po śniadaniu wejście na krater młodego wulkanu Grabrok. 
Postój przy Deildartunguhver, najwydajniejszym islandzkim 
gorącym źródle. Przejazd do Reykholt, miejsca, gdzie ongiś 
żył i tworzył Snorri Sturlson, islandzki Szekspir. Wyjazd pod 
wodospady Hraunfossar i Barnafoss, wizyta w górskiej 
osadzie Husafell. Dalszy przejazd przez wyżynę Kaldidalur 
do Parku Narodowego Thingvellir. Nazwę Thingvellir 
można przetłumaczyć jako „równiny parlamentarne”, a jest 
to miejsce, gdzie przed tysiącem lat powstała pierwsza, 
unikalna demokracja wikińska. Spacer wśród miejsc po 
dziś świętych dla narodu islandzkiego. Nocleg w hotelu w 
miejscowości Laugarvatn, słynącej ze źródeł termalnych.
DZIEŃ 10
Po śniadaniu podjazd pod słynny, choć z rzadka już dziś 
aktywny Geysir, źródło erupcji gorącej wody, od którego 
wzięły swoją nazwę wszystkie tryskające gorące źródła 
na świecie, podejście pod Strokkur, mniejszy, lecz bardziej 

aktywny gejzer. Postój przy Gullfoss - Złotym Wodospadzie 
i wizyta w miejscu pierwszego biskupstwa islandzkiego 
Skalholt. Dalszy przejazd do Reykjaviku po drodze 
kontemplacja górującego nad horyzontem, złowieszczego 
wulkanu Hekla. Próba dostrzeżenia wierzchołka, zwykle 
schowanego w chmurach. Przechadzka po najdalej na 
północ wysuniętej stolicy świata. Wizyta na starówce, 
gdzie mieści się siedziba rządu i ratusz. Spacer wzdłuż 
romantycznego jeziora Tjorn, które jest ulubionym 
miejscem ptactwa wodnego i zakochanych par. Czas 
wolny w Reykjaviku.  Wieczorem przejazd na Błękitną 
Lagunę. Pławienie się w bogatych w minerały wodach, 
które ponoć czynią cuda dla skóry. Nabieranie sił przed 
podróżą powrotną, dla chętnych fakultatywnie możliwość 
drzemki w wodzie… Po kąpielach przejazd na lotnisko w 
Keflavik.
DZIEŃ 11    
Po północy wylot z Keflaviku do Polski przez jeden z 
portów tranzytowych. Rano przylot na lotnisko Okęcie w 
Warszawie.

OPCJA - GRENLANDIA
Po zakończeniu wyprawy istnieje możliwość 
przedłużenia wycieczki o wizytę na Grenlandii za 
dodatkową opłatą:
Kulusuk 1 dzień:  850 EUR (cena zawiera: przelot 
Reykjavik - Kulusuk - Reykjavik, piesza wycieczka 
po Kulusuk z miejscowym przewodnikiem, 
przekąski na pokładzie samolotu). W cenie 
pakietu nie są zawarte: transfery na /z lotniska w 
Reykjaviku, dodatkowe noclegi w Reykjaviku (ok. 
250 PLN/noc w pok. 2-os.), podatki lotniskowe na 
Grenlandii: ok. 130 EUR.

ISLANDIA+
OPCJAGRENLANDIA

I rata:       800 PLN płatne przy zapisie
II rata:      

11.06 – 21.06.2020
02.07 – 12.07.2020*

23.07 – 02.08.2020*  
20.08 – 30.08.2020*

- przelot na trasie Warszawa - Rejkiavik - 
Warszawa,

- zakwaterowanie w hotelach klasy Edda, 
Foss lub guest house - pokoje 2-osobowe, 
łazienki (bardzo czyste) na korytarzach,

- śniadanie typu bufet po każdym z 
noclegów,

- przejazdy mikrobusem z doświadczonym 
kierowcą,

- opiekę pilota-przewodnika 
polskojęzycznego,

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

-  bilety wstępu - ok. 225 EUR
-  dopłata do pokoju 1-os.: 1 800 PLN

TERMINY:

CENA ZAWIERA :

CENA NIE ZAWIERA:

12 980 PLN na 35 dni przed
imprezą (minus I rata)

* wysoki sezon - dopłata 970 PLN

CENA:     12 980 PLN

Istnieje możliwość wykupienia dłuższych 
wycieczek na Grenlandię – na zapytanie.
Ze względu na kapryśny klimat Islandii 
organizator zastrzega sobie możliwość 
sytuacyjnych zmian w realizacji program
Opcja „Grenlandia” realizowana będzie 
samodzielnie, bez opieki polskiego pilota. 
Zgłoszenia przy zapisie na imprezę.

Wycieczka 
objazdowa 
o średnim 
poziomie 
trudności.

UWAGA!
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CENA:     12 980 PLN

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:
- transfer z/na lotnisko w Vagar
- opieka doświadczonego polskojęzycznego pilota-przewodnika, specjalisty 
od Wysp Owczych
- noclegi w apartamentach z łazienką i kuchnią, w pokojach 2 lub 
3-osobowych (np. rodzina z dzieckiem).
- śniadania
- transport na wyspie samochodem/busem (w zależności od liczby uczestników)
- pełne ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie wypadkowe
- opłaty drogowe, opłaty parkingowe, opłaty za tunele podoceaniczne
- ubezpieczenie TU EUROPA (KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR)

- przelotów w zależności od 
terminu wykupu od ok. 1 500 
PLN/os do ok. 2 500 PLN/
os. Bilety można nabyć we 
własnym zakresie lub też 
biuro może w tym pomóc.  
- wstępu do muzeów i 
rezerwatów przyrody 
na trasie, innych opłat 
lokalnych (ok. 85 EUR)
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08.06 – 12.06.2020
29.06 – 03.07.2020
21.07 – 25.07.2020
15.08 – 19.08.2020

Możliwe także terminy
na specjalne zamówienie.

TERMINY: CENA:  5 500 PLN 

WYSPY OWCZE 

DZIEŃ 1 
Przylot na Wyspy Owcze, atrakcje wyspy Vágar, Streymoy. Spoglądamy 
z lotu ptaka na wystający niczym szczyty Tatr z oceanu archipelag 
Faroe i lądujemy na dawnym wojskowym lotnisku, które kiedyś było 
sercem bazy brytyjskiej Navy na wyspie Vágar. Najmłodszym tunelem na 
Wyspach Owczych przejeżdżamy do wyżynnej Gasadalur – wioski niczym 
książkowe Bullerbyn, w której żyje 17 mieszkańców, i która aż do 2003 
roku była całkowicie odcięta od świata. Przespacerujemy się po osadzie 
podziwiając tradycyjną farerską architekturę i zatrzymamy się na punkcie 
widokowym, z którego można napawać się obezwładniającym pięknem 
wodospadu Mulafossur, opadającego z wysokiego klifu wprost w ciemną 
toń Atlantyku. W drodze powrotnej zatrzymamy się w widokowym miejscu, 
z którego najlepiej podziwiać panoramę słynnych ze zdjęć na okładkach 
z folderów turystycznych bezludnych wysp Tindhólmur i Gáshólmur. 
Przejedziemy przez piękne miasteczko Sandavágur i dotrzemy do miejsca, 
skąd roztacza się niezwykła panorama na mroczną Trøllkonufingur – 
skałę przypominającą szpon trollicy. Następnie dotrzemy do Streymin 
– jedynego na świecie mostu samochodowego przerzuconego nad 
Atlantykiem, łączącego wyspy Streymoy i Eysturoy.
DZIEŃ 2 
Vestmanna, wyspy Streymoy i Eysturoy. Jedziemy na wyspę Streymoy w kierunku 
portowej miejscowości Vestmanna. Tu wsiadamy na pokład statku i ruszamy na 
niezwykle poruszający rejs do Klifów Vestmanna. To najstarsza atrakcja turystyczna 
na wyspie – podróż po morskich jaskiniach, kluczenie w labiryncie wysokich na ponad 
300 metrów pionowych ścian i obserwacja maskonurów, ostrygojadów, mew i petreli. 
Po dwugodzinnym rejsie wyruszamy na zwiedzanie wyspy Streymoy. Odwiedzimy 
Kollafjordur, spokojną osadę z  XIX-wiecznym drewnianym kościołem, a także Vi∂ Air 
– jedną z trzech na świecie zachowanych wiosek wielorybników. Będziemy podziwiać 
Fossa – największy na Wyspach Owczych, 140-metrowy dwukaskadowy wodospad. W 
Haldórsvík zobaczymy oktagonalny kościół z 1856 roku. Wąska droga na szerokość 
jednego samochodu, która prowadzi miejscami nad przepaścią i wije się wzdłuż 
skalistego fiordu, doprowadzi nas do Tjørnuvík – cichej wioski z biało-czarną plażą 
w spektakularnie położonej zatoce z widokiem na owiane legendą klify-trolle Risin i 
Kellingin. Wybierzemy się na trekking na punkt widokowy nad miasteczkiem, jednym 
z najstarszych szlaków, znanych już Wikingom ponad tysiąc lat temu. Po powrocie na 
wyspę Eysturoy przejedziemy widokową trasą przez góry, aż do miejscowości Ei∂i. 
Stamtąd wysokogórską trasą widokową do nadmorskiego miasteczka Gjogv. Główną 
atrakcją jest tu 200-metrowa gardziel skalistego wąwozu w samym sercu miasta. 
Miejsce jest niezwykle fotogeniczne. Na szczycie spektakularnego klifu postawiono 
ławeczkę Marii, na której przysiadła podczas zwiedzania Wysp Owczych duńska 
królowa. Zwiedzimy miasteczko, które jest prawdziwą perłą wśród farerskich osad.
DZIEŃ 3 
Tego dnia przejedziemy przez kilka wysp archipelagu, ale najpierw zagłębiamy się pod 
dno oceanu i tunelem dojeżdżamy na wyspę Bor∂oy. Pokonując kolejne tunele i groble 
przedostaniemy się na wyspę Vi∂oy. Spacerem udamy się do zatoki i kościółka w Vi∂arei∂i. 
Stąd rozpościera się zapierająca dech w piersiach panorama na otwarty ocean. Żeby 
jednak docenić 750-metrowe klify otaczające Vi∂arei∂i, musimy wrócić na wyspę Bor∂oy 
i piękną trasą widokową, tuż nad falami Atlantyku, dotrzeć do wioski Muli. Stąd udamy się 
na trekking, by zobaczyć majestatyczną ścianę Enniberg – jeden z najwyższych klifów 
na świecie. Kolejną wyspą z archipelagu, którą poznamy, jest prawie niezamieszkała 
Kunoy. Wybierzemy się także na spacer po Klaksvik – drugim co do wielkości mieście na 
Wyspach Owczych. Następnie ruszymy przepiękną, widokową trasą do spektakularnie 
położonej wioski Saksun – ulubionego letniska Farerów. Wioska z domami krytymi darnią 
i klimatycznym kościółkiem leży nad malowniczą laguną, która w czasie odpływu niemal 
w całości wysycha, a gdy morze przybiera, cieszy nasze oczy głębokim błękitem morskiej 
toni. Pojedziemy także do Runaviku, by złożyć wizytę w rodzinnym sklepie ze słynnymi 
farerskimi swetrami – lekkimi jak mgiełka i ciepłymi jak kombinezon alpinisty.
DZIEŃ 4 
Tórshavn, Kirkjubour. Ruszamy do stolicy Wysp Owczych. W Tórshavn zobaczymy fort 
obronny, zbudowany tuż przy porcie, by strzegł miasta przed atakami tureckich piratów, 
którzy w poszukiwaniu jasyru zapuszczali się aż tak daleko na północny Atlantyk. 

Przespacerujemy się do zabytkowej latarni morskiej. Zwiedzimy także zespół krytych 
darnią drewnianych budowli, które są siedzibą najwyższych władz i parlamentu. Tinganes 
zwołano po raz pierwszy już w 850 roku, gdy w większości krajów nowożytnej Europy idee 
demokracji i parlamentaryzmu nikomu jeszcze nie przychodziły do głowy. Promenadą 
pełną kawiarnianych ogródków przejdziemy przez port, do którego wpływają wielkie 
promy pasażerskie i przy odrobinie szczęścia zobaczymy słynną Norrönę – luksusowy 
prom atlantycki pływający na najdłuższej linii promowej świata. Odwiedzimy także 
katedrę Dómkirkjan z 1609 roku i słynny amfiteatr Trappan, z którego mieszkańcy i 
turyści oglądają letnie koncerty. Tórshavn to jednak nie tylko pomniki historii. W czasie 
wolnym przespacerujemy się głównym deptakiem handlowym Vaglið i będziemy mieli 
możliwość odwiedzić sklepy z tradycyjnym rękodziełem, a także nowoczesne salony 
skandynawskiego designe’u. Ze stolicy wracamy na nocleg widokową trasą wiodącą przez 
górzyste serce wyspy Streymoy, przez najstarszy szlak handlowy na Wyspach Owczych. 
Następnie jedziemy do Kirkjubøur. Od wczesnego Średniowiecza było to najbardziej 
pożądane miejsce na całym archipelagu, bo układ prądów sprawiał, że morze wyrzucało 
tu na brzeg cenne pnie syberyjskich świerków. Na pozbawionych lasów wyspach, twarde 
drewno, które azjatyckie rzeki niosły do Oceanu Arktycznego i dalej dryfowało aż do Wysp 
Owczych – to był ogromny kapitał. Nic dziwnego, że mieszkańcy Kirkjubøur uznawani byli 
za najbogatszych wyspiarzy. Spory majątek miał tu też kościół. W annałach zapisał się 
szczególnie XIV-wieczny biskup Erlendur, który uznał, że romańska katedra świętego Olafa 
nie odpowiada jego oczekiwaniom i postanowił wznieść pierwszą na Wyspach Owczych 
katedrę św. Magnusa w stylu gotyckim. Zobaczymy też najstarszy dom na Wyspach 
Owczych. XI-wieczna farma należała kiedyś do biskupa Erlendura. Prawdopodobnie to 
tu, w 1298 roku wydał dokument o wypasie owiec, zwany potocznie „owczym listem”. 
Od 17 pokoleń w tym budynku mieszka rodzina Paturssonów. Możliwość przejażdżki 
konnej po malowniczych terenach z oszałamiającymi widokami (wycieczka fakultatywna, 
umiejętności jeździeckie nie są wymagane). Dla chętnych możliwość wycieczki szybkimi 
łodziami RIB na zamieszkaną jedynie przez jedną rodzinę wyspę Koltur lub klify na wyspie 
Hestur (wycieczki fakultatywne). Powrót do pensjonatu trasą widokową przez górzyste 
serce wyspy. Wieczorem weźmiemy udział w tradycyjnych warsztatach kulinarnych 
prowadzonych przez Polkę mieszkającą od lat na Faroe. Nauczymy się przyrządzać 
potrawy farerskie na bazie owoców morza i jagnięciny i wspólnie zjemy pożegnalną 
kolację farerską (atrakcja fakultatywna).
DZIEŃ 5 
Vágar, powrót z Wysp Owczych. Podoceanicznym tunelem udamy się na wyspę 
Vágar. Urządzimy plener fotograficzny w starej wiosce rybackiej, przy tradycyjnych 
farerskich domkach z dachami pokrytymi darnią, pomiędzy którymi spacerują owce. 
Odwiedzimy też znanego z nordyckiej mitologii Nixa, który strzeże jeziora Sørvágvatn. 
Pełni niezapomnianych emocji i wrażeń wrócimy do Polski.

UWAGA! Kameralne grupy od 4 do maksymalnie 8 osób. Idealne na 
stosunkowo krótki wyjazd integracyjny dla rodzin i małych grup przyjaciół.

Wycieczka objazdowa połączona z aktywnością 
ruchową o średnim stopniu trudności.

NIEOKIEŁZNANA NATURA I SPEKTAKULARNE WIDOKI

I rata:
   
II rata:  
   

800 PLN
płatne przy zapisie

4 700 PLN na 35 dni 
przed wylotem

!
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CENA ZAWIERA:ROSJA: WOŁGOGRAD-KAZAŃ-
MOSKWA-PETERSBURG

DZIEŃ 1                                            
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do 
Wołgogradu przez Moskwę. Transfer do hotelu. 
Odpoczynek, spacer po okolicy. Nocleg.
DZIEŃ 2 
Pierwszy dzień w mieście-bohaterze zacznie się od 
zwiedzenia okolic dworca kolejowego, który podczas 
bitwy wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. Zobaczymy 
przed nim jeden z symboli bitwy stalingradzkiej - 
fontannę „Dziecięcy korowód″, jedyną budowlę rejonu, 
która przetrwała niemieckie bombardowania. Wizyta 
w muzeach Historii i Pamięci. Te dwa małe muzea są 
jednak tylko przystawką przed daniem głównym tego 
dnia jakim jest muzeum Panorama Bitwy Stalingradzkiej. 
Do muzeum dojdziemy ukwieconą aleją wzdłuż rzeki 
Wołgi, która była (o czym przypominają liczne pomniki i 
tablice) ostatnią linią obrony radzieckiej armii. Miłośnicy 
historii II wojny światowej będą mogli cieszyć oczy 
bardzo licznie wystawionym wyposażeniem i sprzętem 
wojennym w postaci czołgów, samolotów, katiusz, 
makiet, mundurów, broni... Obok muzeum znajdują 
się również takie atrakcje jak młyn Gerharda i Dom 
Pawłowa. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 
Drugi dzień w Wołgogradzie poświęcony będzie na 
obejrzenie symbolu tego miasta i bitwy, która się w nim 
rozegrała na przełomie 1942/43 roku. Jest to Kurhan 
Mamaja znany też jako Wzgórze 102. Na jego szczycie stoi 
mający 85 metrów wysokości pomnik „Matka Ojczyzna 
wzywa″. Na wzgórze wchodzi się stromymi schodami 
wzdłuż płaskorzeźb symbolizujących okrucieństwo 
wojny. Wśród nich najbardziej znana - „Ani kroku w tył″. 
Po drodze wizyta w Sali Wojennej Sławy z płonącym tam 
wiecznym ogniem. Ostatni etap wędrówki na szczyt to 
mogiły bohaterów wojny stalingradzkiej. Po południu 

wyjazd pociągiem do Kazania. Nocleg w pociągu, wagony 
kupejne. 
DZIEŃ 4 
W godzinach okołopołudniowych przyjazd do Kazania. 
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu. Po 
krótkim odpoczynku wizyta w meczecie Mardżani 
w dzielnicy starotatarskiej, następnie piękny Sobór 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Na koniec 
atrakcja z listy UNESCO, tzw. Kazański Kreml. Cytadela 
została wzniesiona przez Iwana Groźnego i mieści wiele 
niezwykłych obiektów architektonicznych, jak Dom 
Gubernatora, czy sobór Zwiastowania. Po zachodzie 
słońca – przejażdżka po centrum i przechadzka głównym 
deptakiem miasta. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Wizyta w Muzeum Tatarstanu, reklamowanym 
jako najwspanialsze muzeum historii i kultury regionu 
nadwołżańskiego, barwnie prezentującym niełatwą 
historię tego regionu. Po muzeum przejazd do grodu 
Swijażsk, który założył car Iwan Groźny. Zwiedzanie 
klasztoru, który w czasach komunistycznych zamieniony 
został w więzienie i szpital psychiatryczny. Wieczorny 
posiłek składający się z dań kuchni tatarskiej. Transfer 
na dworzec. Nocny przejazd pociągiem do Moskwy. 
DZIEŃ 6 
Przyjazd do Moskwy. Tego 
dnia na odkrycie czekają 
główne symbole nie tylko 
Moskwy ale i całej Rosji – 
Kreml oraz Plac Czerwony. 
Zwiedzanie rozpocznie 
spacer po Placu 
Czerwonym otoczonym 
dobrze każdemu znanymi 
atrakcjami: Muzeum 
Historycznym, Mauzoleum 
Lenina, Basztą Spaską 
uwieńczoną rubinową 
gwiazdą i zachwycającym 
Soborem Wasyla 
Błogosławionego. W 
murach Kremla wizyta 
w: Soborze Zaśnięcia 
- miejscu koronacji 

pierwszych carów, Soborze Zwiastowania z ikonami 
autorstwa Andrieja Rublowa, Soborze Archangielskim, w 
którym spoczywają władcy Rosji. Spacer po dziedzińcach 
Kremla i podziwianie Dzwonnicy Iwana Wielkiego, 
Arsenału, Zbrojowni oraz Barbakanu. Na naszą uwagę 
zasługują z pewnością „rekordowe″ osobliwości tego 
miejsca tj. największy na świecie dzwon Car-Kołokoł 
oraz armata o gigantycznym kalibrze – Car-Puszka. Po 
opuszczeniu murów Kremla rzut oka na majestatyczny 
budynek dawnego rosyjskiego Senatu, a obecnie 
miejsce pracy pana i władcy Rosji – Władimira Putina. 
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 7
Po śniadaniu, przejazd do Parku Zwycięstwa. Park 
upamiętnia zwycięstwo ZSRR w Wielkiej Wojnie 
Ojczyźnianej (II wojna światowa w okresie 1941 – 
1945). Spacer wzdłuż fontann główną aleją parku 
zwaną „Lata wojny″ do Centralnego Muzeum Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej. Na uwagę zasługują w nim 
m.in. przestrzenne panoramy bitew, bogate zbiory 
militarne, kolekcje numizmatyczne i ekspozycja sprzętu 
wojskowego używanego w czasie II wojny światowej 
zarówno przez Armię Czerwoną  jak i Wehrmacht. 
Kolacja, nocleg w hotelu.

olityczne serce Rosji – Moskwa, jej 
kulturalna stolica - Petersburg oraz 
bohaterskie miasto Wołgograd. 
Podróż śladami tradycji, kultury 

i historii Rosji - odkrywanie „rosyjskiej duszy”.

P
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I rata:

II rata:

III rata:   

CENA:   
5 290 PLN + 1 485 USD  

800 PLN płatne przy 
zapisie

5290 PLN + 485 USD 
x kurs sprzedaży 
Pekao SA płatne na 
35 dni przed imprezą 
(minus I rata)

1 000 USD uczestnik 
zabiera ze sobą na 

  TERMINY:

05.05 – 17.05.2020
19.05 – 31.05.2020
08.06 – 20.06.2020*

27.06 – 09.07.2020*

10.07 – 22.07.2020*

02.08 – 14.08.2020*

15.08 – 27.08.2020
01.09 – 13.09.2020
 
* wysoki sezon 
760 PLN + 150 USD

Wycieczka objazdowa o średnim 
stopniu trudności.

CENA ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA:
- przeloty na trasie Warszawa – Wołgograd; Petersburg-Warszawa
- przejazdy pociągami na trasach: Wołgograd – Kazań, Kazań – Moskwa, 
Moskwa – Petersburg; wagony kupejne, przedziały 4 os.
- zakwaterowanie: hotele *** w Wołgogradzie, Kazaniu, Moskwie, 
Petersburgu; 3 noclegi w pociągach
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na całej trasie z wyjątkiem 
przejazdu pociągami (wyżywienie w pociągu we własnym zakresie)
- wszystkie transfery
- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika
- przejazdy: mikrobusami
- ubezpieczenie TU Europa KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR
- koszty wizowania

- zwyczajowe napiwki ok. 40 USD
- bilety wstępu 60 USD
- posiłki niezawarte w programie
- dopłata do pokoju 1-os. w 
Wołgogradzie, Kazaniu, Moskwie 
i Petersburgu: 260 USD 

DZIEŃ 11 
Po śniadaniu zwiedzanie jednej z najbardziej znanych 
galerii sztuki na świecie - Ermitażu, który mieści się w 
dawnym Pałacu Zimowym. Przez bogactwo i różnorodność 
zgromadzonych w nim dzieł i eksponatów często nazywany 
jest również Luwrem nad Newą. Powrót do hotelu. Kolacja. 
Dla chętnych i wytrwałych możliwość obejrzenia nocnego 
podniesienia Mostu Pałacowego na Newie. Następnie 
przejazd do Carskiego Sioła. To barokowy kompleks 
pałacowo-parkowy z XVIII wieku – dawna rezydencja carów. 
Powrót do Petersburga. Kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 12 
Śniadanie. Przejazd do Peterhofu i zwiedzanie wspaniałego 
zespołu pałacowo-ogrodowego założonego przez cara 
Piotra I. Powrót do Petersburga. Wieczorem w czasie wolnym 
można pożegnać się z Petersburgiem przechadzając się 
Newskim Prospektem. Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 13 
Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Warszawy. 
Przylot do Polski w godzinach popołudniowych. 

DZIEŃ 8 
Po śniadaniu poznawanie chluby rosyjskiej stolicy – moskiewskiego metra! 
Monumentalne stacje, niezwykłe socrealistyczne rzeźby i malarstwo oraz historie 
i legendy związane z tym cudem inżynieryjnym miasta. Następnie przechadzka i 
czas wolny na legendarnym Arbacie. Możliwość posmakowania rosyjskiego czaju w 
miejscu, gdzie wciąż unosi się duch barda Okudżawy. To również świetne miejsce na 
zakup wszelakich pamiątek. Wyjazd z Moskwy do Petersburga nocnym pociągiem w 
okolicach północy.

DZIEŃ 9
Przyjazd do Petersburga. Po śniadaniu odkrywanie Petersburga, zwanego 
Wenecją Północy. Zwiedzanie m.in.: najbardziej rozpoznawalnego symbolu miasta 
- „Miedzianego Jeźdźca″, czyli pomnika cara Piotra I. Następnie spacer przez 
Aleksandrowski Sad w kierunku znajdującego się tuż obok Soboru Św. Izaaka 
- największej prawosławnej świątyni w mieście. Zostawiając za sobą jej złote 

kopuły przejdziemy dalej nieśpiesznie wzdłuż rzeki Mojki do Soboru Kazańskiego 
- największego pomnika zwycięstwa nad Napoleonem w 1812 roku. Dalej wspaniała 

budowla Sobóru Zmartwychwstania Pańskiego, zwana potocznie Cerkwią na Krwi, 
gdyż wzniesiono ją w miejscu, w którym w 1881 roku w zamachu bombowym zginął 

car Aleksander II. 
DZIEŃ 10 
Po śniadaniu przekroczenie rzeki Newy Mostem Pałacowym. Po drodze do Twierdzy Pietropawłowskiej 
podziwianie „Wasiliewskich Striełok″, czyli osobliwych pomników upamiętniających zwycięstwa rosyjskiej floty. 
Później podczas przechadzki po wybudowanej na Wyspie Zajęczej Twierdzy Pietropawłowskiej, zwanej również 
„rosyjską bastylią″, wizyta m.in. w soborze św. Piotra i Pawła, przy pomniku Piotra Wielkiego (potarcie jednego z 
jego palców przynosi szczęście) oraz więzieniu, w którym przetrzymywani byli ci, którym tego szczęścia zabrakło 
m.in. carewicz Aleksy (syn Piotra Wielkiego), Tadeusz Kościuszko, Fiodor Dostojewski, Lew Trocki, czy Maksym 
Gorki. Wejście na pokład krążownika „Aurora″, z którego strzały zapoczątkowały „rewolucję październikową″ w 
1917 roku. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
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MARATONY 
NA 7 KONTYNENTACH: 

BIEGAJ   I  ZWIEDZAJ!

apraszamy do naszego programu „Biegaj i zwiedzaj”. Program funkcjonuje już ponad 4 lata. 
Coraz więcej maratończyków decyduje się na wyjazdy w różne części globu połączone z 
programem zwiedzania. W ramach tego przedsięwzięcia realizujemy także równoległy projekt - 

Koronę Maratonów Świata. Mamy stosowne 25-letnie doświadczenie w organizacji wyjazdów na wszystkie 
kontynenty. Mamy też doświadczoną kadrę pilotów-maratończyków. 

Z
KALENDARZ WYJAZDÓW:

Maroko: Maraton w Marrakeszu: 22.01 – 29.01.2020
Iran: Maraton w Zatoce Perskiej 25.02 – 02.03.2020
Izrael: Tel Awiw: 27.02 – 01.03.2020
Rosja: Maraton po zamarzniętym Bajkale: 27.02 – 02.03.2020
Bhutan: 01.03 – 12.03.2020
Izrael: Jerozolima: 18.03 - 22.03.2020
Korea Północna: Maraton w Phenian: 09.04 – 14.04.2020
Maroko: Rabat: 19.04 – 26.04.2020 
Uganda: Maraton na Równiku: 24.05 – 31.05.2020
Maraton na Wyspie Wielkanocnej: 31.05 – 09.06.2020
Brazylia: Maraton w Rio de Janeiro: 11.06 – 18.06.2020
Kanada: Maraton w Banff: 18.06 – 24.06.2020
Australia: Maraton w Outback 18.07 – 01.08.2020
Etiopia: Maraton w Parku Wulkanów 02.08 – 08.08.2020
Indonezja: Maraton na Bali: 02.09 – 08.09.2020
Australia: Maraton w Sydney: 16.09 – 02.10.2020
Sri Lanka: Maraton w Colombo: 28.09 – 06.10.2020
RPA: Maraton w Johannesburgu: 25.10 - 03.11.2020
Birma: Maraton w Baganie: 18.11 – 25.11.2020
Hawaje: Maraton w Honolulu: 03.12 – 13.12.2020
Antarktyda: 19.01 – 02.02.2021

Więcej informacji, 
programy, ceny, porady: 

www.wyprawy.pl 
w zakładce „Maratony” 

Telefon do konsultanta: 
+48 601 715 523


