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PAKISTAN 

 

Odkrywanie tajemnic starożytnych cywilizacji, miast, nekropolii, spotkania z wielowiekowym dziedzictwem kultur doliny 

Indusu. 

 
 

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. Wizyta w dzielnicy Cliffton oraz na położonej 
niedaleko niej plaży, a także w pałacu Mohatta. Czas wolny, zakwaterowanie i nocleg w hotelu. 
 
Dzień 3. 
Po śniadaniu zwiedzanie miasta – wizyta w Muzeum Narodowym, na Rynku Cesarzowej, wybudowanym 
i nazwanym z okazji dwudziestopięciolecia rządów Królowej Wiktorii, ówczesnej władczyni subkontynentu 
indyjskiego. Przejazd w kierunku wieży Merewether, śladu przeszłości pamiętającego czasy Indii 
Brytyjskich. Odwiedziny w muzeum Quaid-e-Azam oraz na dworze Wazir, miejscach poświęconych 
historii Ojca Narodu – Muhammada Alego Jinnah. Następnie spacer pod Mauzoleum Alego Jinnaha. 
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, 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, 
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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 (ok 5-6 godz.) do stanowiska 
archeologicznego Mohendżo-Daro, pozostałości miasta starożytnej cywilizacji doliny Indusu. Wizyta w 
muzeum. Przejazd do Sukkur. Nocleg. 
 
Dzień 6. 
Śniadanie. Po śniadaniu zwiedzanie miasta Sukkur. Przejazd do grobowca Siedmiu Sióstr w pobliżu 
mostu Sukkur. Wizyta w majestatycznym mauzoleum Bibi Jawindi. Dalsza podróż w kierunku 
Bahawalpur. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
 
Dzień 7. 
Po śniadaniu przejazd do Multanu. Po drodze krótkie zwiedzanie Bahawalpuru - wizyta w bibliotece 
założonej w 1924 r. i Pałacu Nur Mahal z 1872 r. Na koniec wizyta w miejscu handlu rękodziełem. 
Przyjazd do Multanu, zakwaterowanie w hotelu i nocleg. 
 
Dzień 8. 
Śniadanie, a po nim dalsze odkrywanie Multan: bazar miejski, wizyta w kolejnym centrum handlu 
rękodziełem oraz położonym w sercu Multan najstarszym bazarze miasta, a następnie świątynia Baha-ud-
din Zakariya. 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 cesarza 
Jahangira i Mauzoleum Nur Jahan. Dalszy przejazd przez jeden z najdłuższych i najstarszych traktów 
Azji. Po drodze podziwianie rozległej panoramy z murów Fortu Rohtas. Przyjazd do Islamabadu, 
zakwaterowanie i nocleg. 
 
Dzień 11. 
Przejazd do górskiej miejscowości wypoczynkowej Murree, wjazd wyciągiem krzesełkowym na punkt 
widokowy, skąd można zachwycać się widokiem bujnych łąk, gęstych lasów oraz odległymi terenami 
Kashmiru, nad którymi wznosi się Nanga Parbat. Spacer po bazarze Muree Mall, gdzie można kupić 
rękodzieło, szale, ubrania, suszone owoce, orzechy itp. Powrót do Islamabadu na nocleg. 
 
Dzień 12. 
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. Następnie przejazd do Saidū 
Sharīf – stolicy okręgu Swat. Wizyta w sakralnym obiekcie świętych Ruin buddyjskich i na lokalnym 
bazarze Mingora. Nocleg w hotelu w Saidū Sharīf. 
 
Dzień 13. 
Po śniadaniu odkrywanie rejonu Doliny Swat, przedstawiającej inne, bardziej zielone oblicze Pakistanu, 
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mające tysiące buddyjskich stanowisk archeologicznych o dużym znaczeniu. Sama dolina jest uważana za 
świętą dla buddystów. Wizyta w Muzeum Swat, w którym znajdują się fryzy przedstawiające życie Buddy, 
artefakty przedbuddyjskie oraz galeria etnograficzna z tradycyjnymi rzeźbionymi meblami, biżuterią i 
haftami. Następnie przejazd do Marghuzar, miejsca otoczonego górami, potokami i źródłami, który w 
dosłownym tłumaczeniu oznacza „zieloną ziemię”. Powrót do Islamabadu na nocleg. 
 

Dzień 14. 
Nocny transfer na lotnisko i wylot powrotny do Warszawy z Islamabadu przez jeden z portów tranzytowych. 
 

TERMINY: 
05.02 – 18.02.2023 
21.02 – 06.03.2023 
18.03 – 31.03.2023 
11.10 – 24.10.2023 
04.11 – 17.11.2023 
 
CENA IMPREZY: aktualna cena wyprawy na stronie internetowej biura (www.wyprawy.pl) 
 
CENA ZAWIERA: 
- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Karaczi; Islamabad - Warszawa 
- wyżywienie: śniadania, obiad w dniu 5, 11, kolacja w dniu 3, 9, 12, 13 
- opłatę za towarzyszących grupie ochroniarzy 
- opiekę polskojęzycznego pilota 
- lokalnych angielskojęzycznych przewodników 
- zakwaterowanie - na większości trasy hotele 4*, 3 noce w hotelach 3* 
- opłaty za wizę 
- transport: mikrobus 
- bilety wstępu do obiektów i muzeów 
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR) 
 
W CENIE NIE SĄ ZAWARTE: 
- zwyczajowe napiwki 70 USD 
- dopłata do pokoju jednoosobowego – 480 USD 
 
Wycieczka objazdowa z mocnym akcentem archeologicznym, średni stopień trudności. Obszar zagrożony 
terroryzmem. 
 
DODATKOWE WYMAGANIA 
Należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu. 
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