SZANOWNI PA STWO
Witamy w Chińskim Roku Wodnego Węża. Jesteśmy już z Państwem 8 lat. Minione lata
to dla naszego biura setki zadowolonych klientów i niezliczona ilość udanych wyjazdów.
Dziękujemy Państwu za zaufanie, powierzony w nasze ręce urlop i te wspólnie spędzone lata.
Zapraszamy serdecznie do kolejnych wycieczek po niezwykłych krajach Azji.
Państwa zadowolenie i satysfakcja to dla nas największy priorytet. Wykwaliﬁkowany
zespół Orient Travel na każdym etapie wycieczki dokłada wszelkich starań, by spełniać
Państwa oczekiwania i marzenia o udanym podróżowaniu.
Bazując na naszym doświadczeniu i wielkiej pasji podróżowania zapraszamy do odkrywania
z nami kultury i historii Kraju Niebiańskiego Smoka. Jak co roku znajdą Państwo u nas jedną
z najbogatszych ofert zawiedzania Państwa Środka.
Szczególnie polecamy popularną Trasę Cesarską oraz Rejs po rzece Jangcy połączony
ze zwiedzaniem najznamienitszych miast Chin. Obie trasy zostały przygotowane tak, aby
umożliwić poznanie jak największej ilości zabytków historii i kultury z zachowaniem jak
najwyższego komfortu podróżowania.
Spośród wycieczek, które na zawsze pozostaną w Państwa pamięci godne polecenia są
również Indie. Ten niesamowity kraj kontrastów zachwyca baśniowym pięknem, niezliczoną
ilością zabytków oraz potraﬁ szokować zwyczajami życia swoich mieszkańców. W naszej
ofercie znajdą Państwo cztery sprawdzone trasy zwiedzania, podczas których każdy
podróżnik odnajdzie coś dla siebie.
Dla tych z Państwa, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z krajami Orientu,
proponujemy po raz kolejny wycieczkę, której nie znajdą Państwo w ofercie żadnego innego
biura w Polsce: Trzy Tygrysy Azji. Trasa ta podczas jednego wyjazdu daje możliwość
poznania aż trzech niesamowitych krajów: Chin, Japonii oraz Korei.
Dla osób, które lubią wypoczynek na plaży przygotowaliśmy ofertę wynajmu hoteli
w jednych z najpiękniejszych miejsc na świecie: na Sri Lance, Malediwach, Filipinach
i w Tajlandii. Piękna przyroda i wspaniali ludzie powodują, iż są to idealne miejsca na podróż
poślubną lub udane wakacje z rodziną.

Zapraszamy do odkrywania z nami fascynuj cego wiata Orientu.
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Orient Travel
NAJCIEKAWSZE TRASY

BEZPIECZE STWO

Wszystkie trasy przygotowywane przez nasz zespół daj okazj do dogł bnego
poznania odwiedzanego kraju.

Wspólnie z Signal Iduna przygotowali my dla naszych klientów kompleksowy
pakiet ubezpiecze , który obejmuje ubezpieczenia: NNW, OC, KL oraz baga u.

ADNYCH UKRYTYCH DOPŁAT

DO WIADCZENIE
Mamy wieloletnie do wiadczenie w organizacji wyjazdów do krajów Orientu.

ZNAKOMICI PILOCI
Wiemy, e pilot jest najwa niejszym ogniwem podczas wyjazdu, zwłaszcza
do egzotycznych krajów. Nasi piloci s do wiadczeni i odpowiedzialni,
aby zapewni Pa stwu maksymalny komfort podró owania.

WYSOKI STANDARD
Bardzo szczegółowo dobieramy do naszej oferty hotele, restauracje
i współpracowników.

Wybieraj c nasz ofert maj Pa stwo pewno , e nie b d zaskakiwani
ukrytymi opłatami i dopłatami.

PRZYGODA
Dla naszych klientów gratis!

ADNYCH
UKRYTYCH
DOPŁAT

Ceny wycieczek podane przez Orient Travel
zawieraj wszystkie obowi zkowe opłaty jak
np. opłaty lotniskowe czy ubezpieczenie.

Organizujemy programy dla firm i klientów indywidualnych:
INCENTIVE
proponujemy kompleksow obsług wyjazdów dla firm na specjalne zamówienie
OFERUJEMY:
kompleksow organizacj konferencji
organizacj ekskluzywnych wyjazdów zarówno dla grup, jak i dla klientów indywidualnych
organizacj wyjazdów biznesowych
wyjazdy motywacyjne dla firm, w ramach których proponujemy niezliczone atrakcje
WYJAZDY NA TARGI
WYNAJEM HOTELI
JEELI CHCIELIBY PA STWO:
przygotowa własn tras zwiedzania i odpoczynku
zmotywowa , wynagrodzi lub lepiej pozna i zintegrowa swoich pracowników
zrobi bliskim, znajomym lub partnerom w biznesie niesamowity prezent

Nasz rzetelny i kompetentny zespół chtnie pomoe Pastwu w przygotowaniu odpowiedniego programu.

INFOLINIA: 801 011 081
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Szanowni Pa stwo,
DLA NASZYCH STAŁYCH KLIENTÓW ORAZ DLA OSÓB, KTÓRE WYBIERAJ NASZ OFERT
R
PO RAZ PIERWSZY PRZYGOTOWALI MY NAST PUJ CE ZNI KI:
250 pln - zni ka w przypadku zapisu na wycieczk do ko caa marca.
Oferta dotyczy wszystkich wyjazdów w sezonie 2013.
250 pln - zni ka dla stałych klientów Orient Travel.
Zni ka ta obowi zuje przez cały sezon.
300 pln – zni ka w przypadku zapisu
przynajmniej czterech osób.
Powy sze zni ki nie ł cz si ze sob .
Zapraszamy do odkrywania z nami
uroków krajów Orientu.
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NajwiÞksza
załoæona
W roku 2005 połÜczona z liniÜ SWISS. Obsługuje (razem z liniami Swiss, AUA,
BMI, Burssels Airlines) przeloty do ponad 200 desytnacji, w ponad 100 krajach âwiata. Linia naleæy do sojuszu Star Alliance. Samoloty, które posiada
w swojej ﬂocie to m.in: Boeing A380-800, Boeing B747-400, Boeing A340-600,
Airbus A340-300, Airbus A330 – 300, Airbus A321-100/200, Airbus A320-200,
Airbus A319-100, Boeing B737-500, Boeing B737-300, Embraer 195, Embraer
190.
NajwiÞksza francuska linia lotnicza załoæona w 1933 roku, członek IATA. Od
roku 2004 wchodzi w skład Air France – KLM. Razem z KLM obsługuje przeloty
do ponad 250 destynacji, w ponad 120 krajach âwiata. Linia naleæy do stowarzyszenia SkyTeam. Samoloty, które posiada w swojej ﬂocie to m.in: Boeing
777-300ER, Boeing 777-200ER, Boeing 747-400, Boeing 737-900, Boeing 737800, Boeing 737-700, Airbus A330-200, Airbus A330-200, Embraer E190.
Polska linia lotnicza załoæona w 1929 roku, członek IATA. Obsługuje przeloty
do ponad 65 destynacji, w ponad 20 krajach âwiata. Linia naleæy do sojuszu
Star Alliance. Samoloty, które posiada w swojej ﬂocie to m.in: Boeing 767-300
ER, Boeing 737-500, Boeing 737-400, Embraer 195, Embraer 175, Embraer 170.
NajwiÞksza holenderska linia lotnicza załoæona w 1919 roku, członek IATA. Od
roku 2004 wchodzi w skład Air France – KLM. Obsługuje przeloty do ponad
150 destynacji (razem z Air France ponad 230 destynacji, w ponad 100 krajach
âwiata). Linia naleæy do stowarzyszenia SkyTeam. Samoloty, które posiada
w swojej ﬂocie to m.in: Boeing 777-300ER, Boeing 777-200ER, Boeing 747400, Airbus A380-800, Airbus A330-200, Airbus A340-300, Airbus A321,
Airubs A320, Embraer 190, Embraer 170.
NajwiÞksza ﬁàska linia lotnicza załoæona w 1923 roku, członek IATA. Obsługuje przeloty do ponad 50 destynacji, w ponad 40 krajach âwiata. Linia naleæy
do sojuszu Oneworld. Samoloty, które posiada w swojej ﬂocie to m.in: Airbus
A330-300, Airbus A340-300, Airbus A321, Airbus A320, Airbus A319, Boeing
757, Embraer 170, Embraer 190.
NajwiÞksza szwajcarska linia lotnicza załoæona w 2002 roku, powstała na skutek przejÞcia linii Swissair (załoæonej w roku 1931) przez liniÞ Crossair. Członek IATA. W roku 2005 połÜczona z LufthansÜ. Obsługuje przeloty do ponad 70
destynacji, w ponad 35 krajach âwiata. Linia naleæy do sojuszu Star Alliance.
Samoloty, które posiada w swojej ﬂocie to m.in: Airbus A340-300, Airbus A330
– 300, Airbus A321, Airbus A320, Airbus A319.
NajwiÞksza rosyjska linia lotnicza załoæona w 1923 roku, członek IATA. Obsługuje przeloty do ponad 100 destynacji, w ponad 50 krajach âwiata. Linia
naleæy do stowarzyszenia SkyTeam. Samoloty, które posiada w swojej ﬂocie
to m.in: Airbus A320, Airbus A330, Boeing B767. Planowana ﬂota to m.in: Boeing B787 Dreamliner, Airbus A350, Boeing B777.
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POŚREDNICTWO WIZOWE

W

naszej kompleksowej ofercie znajdą Państwo również usługę
pośrednictwa wizowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu
oraz znajomościom aktualnych procedur i przepisów zapewniamy
szczegółowe informacje oraz kompleksową obsługę wizowania do
krajów Azji oraz innych rejonów świata. Pomagamy w uzyskaniu wiz
turystycznych, tranzytowych oraz biznesowych zarówno dla klientów
indywidualnych, jak również grup zorganizowanych, ﬁrm i korporacji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo
w naszym biurze oraz pod numerem
telefonu 32 785 80 75 lub infolini 801 011 081.
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Trasa Cesarska
Trasa Cesarska została przygotowana z myl o tych z Pastwa, którzy
w komfortowych warunkach chcieliby pozna niezwykle bogat kultur
i histori Chin. Nasza trasa daje moliwo zobaczenia najwaniejszych
miast i zabytków Pastwa rodka, z których a sze zostało wpisanych
na List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Od historycznych
miast północy Chin, przez jeden z najwikszych portów w Azji, a po
fascynujce metropolie Chin Południowych - zapraszamy do odkrywania
z nami tajemnic Pastwa rodka.
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POLSKA

PEKIN XI’AN

LUOYANG

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe
informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około
tydzie przed planowanym wylotem.

Po niadaniu zwiedzanie wi tyni Nieba (UNESC ),
która jest symbolem Pekinu oraz najdoskonalszym
przykładem architektury okresu dynastii Ming.
Zwiedzanie wi tyni Lamy – jednej z najznamienitszych w Pekinie wi ty lamaistycznych ze
wspaniałym pos giem Buddy Maitrei maj cym 26
metrów wysoko ci. Przelot do Xi’an. Nocleg w Xi’an.

Po niadaniu w hotelu wycieczka do Grot Longmen
(UNESC ), których budowa rozpocz ła si
w 493 roku naszej ery. Ich ogólna liczba wynosi
100 tys. figur,
3600 dzieł sztuki kaligraficznej oraz 40 pagód
buddyjskich. Po powrocie czas wolny.
Nocleg w Luoyang.

XI’AN

LUOYANG SUZHOU

Po niadaniu wizyta w Muzeum Prowincji Shaanxi,
posiadaj cym jedn z najlepszych kolekcji sztuki
w Chinach. Zwiedzanie Pagod zikiej G si
zbudowanej w VII wieku. Wizyta w Muzeum rmii
Terakotowej (UNESC ) – grobowcu pierwszego
chi skiego cesarza Qin Shi Huan
go strze e
tysi cy figur naturalnej
armia o
wielko ci wykonanych z wypalonej gliny.
Wieczorem bankiet piero kowy w słynnej
restau
g. Nocleg w Xi’an.

Nad ranem przejazd do sztoru Szaolin –
miejsca narodzin buddyzmu medytacyjnego Chan
oraz kolebki chi skiej sztuki walk ung Fu.
Zwiedzanie kompleksu klasztornego i Lasu Stup,
który jest cmentarzem najwi kszych mistrzów
klasztoru. Przejazd na dworzec kolejowy
w Luoyang i przejazd nocnym poci giem
do Suzhou (miejsca sypialne).

PEKIN
Przylot do Pekinu, transfer do hotelu. Po południu
zwiedzanie najwi kszego miejskiego placu na
wiecie, Placu Tiananmen poło onego w samym
sercu Pekinu. Przejazd obok obiektów olimpijskich.
y.

PEKIN
Po niadaniu zwiedzanie Zakazanego Miasta
(UNESC ), zwanego te Zimowym Pałacem Cesarskim.
Pałac wznosi si dokładnie w samym centrum
starego Pekinu. Budowa Zakazanego Miasta
rozpocz ła si w 1406 roku za czasów dynastii Ming
i trwała 14 lat. Pałac był rezydencj 24 cesarzy
z dynastii Ming i Qing. Zakazane Miasto jest najwi kszym zespołem pałacowym na wiecie i zajmuje
powierzchni 720 tysi cy metrów kwadratowych.
Zwiedzanie Pałacu Letniego (UNESC ) – najlepiej
zachowanego grodu Cesarskiego, którego chi ska
nazwa Yihe Yuan oznacz
d Piel gnowania
Harmonii. Miejsce to jest poł czeniem pi knej
scenerii z bogactwem architektury. Przeja d ka
rikszami po urokliwych uliczkach najstarszej cz ci
miasta tzw. Hutongach. Wieczorem kolacja, podczas
której głównym daniem b dzie specjalno kuchni
lokalnej – kaczka po peki sku.

PEKIN
Wyprawa poza miasto na Wielki Mur Chi ski (UNESC ),
jeden z siedmiu cudów wiata. Ta najwi ksza
budowla wiata rozci ga si na długo ci 6350
kilometrów, mog z niej Pa stwo podziwia przepi kne krajobrazy otaczaj cych j gór Tianshou.
Nast pnie przejazd i zwiedzanie Grobowców Cesarzy
z ynastii Ming, do których droga wiedzie j
ów strze on przez monumentalne pos gi.
Nocleg w Pekinie.

XI’AN LUOYANG
dzanie murów oraz bram starego miasta
zbudowanych w czasach dynastii Ming. Zwiedzanie
Wie zwonu oraz Wie y B bna – usytuowanych
w samym sercu Xi’an. Wie e pochodz z okresu
panowania dynastii Ming. Spacer po dzielnicy
muzułma skiej pełnej w skich uliczek
wypełnionych straganami oferuj cymi wyroby
rzemiosła ludowego i pami tki. Wizyta w Wielkim
Meczecie – jednym z najstarszych meczetów
w Chinach, który jest znakomitym przykładem
poł czenia architektury islamu z tradycyjn ,
klasyczn architektur Chin. Składa si głównie
z ogrodu w stylu chi skim i w niczym nie przypomina muzułma skich meczetów z innych cz ci
wiata. Przejazd poci giem do Luoyang. Transfer do
hotelu.

SUZHOU
Przyjazd w godzinach porannych do Suzhou,
miasteczka zwanego „Wenecj Wschodu”.
Zwiedzanie
– jednego
z najpi kniejszych przykładów chi skiej sztuki
projektowania ogrodów. Nast pnie odwiedzimy
fabryk jedwabiu, gdzie zobaczymy jak od wieków
produkuje si ten cenny materiał oraz Instytut
Hafciarstwa, centrum jednej z czterech głównych
szkół haftu w Chinach. Wieczorem czas wolny.
Nocleg w Suzhou.

SUZHOU SZANGHAJ
Przejazd porannym poci giem do Szanghaju, po przyje dzie zwiedzanie Muzeum Szanghajskiego, posiadaj cego jedn z najlepszych kolekcji sztuki
w Chinach. Spacer po słynnym Bundzie – historycznym bulwarze nad rzek Huangpu. Wizyta
w przepi knych ogrodach Yu, zało onych za czasów
panowania dynastii Ming w XVI wieku. Nocleg
w Szanghaju.

SZANGHAJ

Y

Wizyta w nowoczesnej dzielnicy miasta – Pudong
oraz wjazd na wie telewizyjn – „Perła Orientu”,
z której rozpo ciera si wspaniały widok na
Szanghaj. Nast pnie rejs statkiem po rzece
Huangpu, podczas którego b dzie mo na podziwia
wspaniałe widoki na ponad 20 milionowe miasto.

Po niadaniu czas wolny, który mo na b dzie
po wi ci na zwiedzanie pi knych plenerów
Yangshuo. Po południu powrót do Guilin, transfer
na lotnisko i przelot do Kantonu. Nocleg.

Po niadaniu rejs do Hong Kongu. Wjazd na
Wzgórze Wiktorii, sk d rozpo ciera si wspaniały
widok na miasto i zatok . Nast pnie przejazd do
zatoki Repulse znajduj cej si po drugiej stronie
Hong Kongu. Zwiedzanie rybackiej wioski Aberdeen
i wizyta na słynnym targu Stanleya. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Hong Kongu.

SZANGHAJ
W godzinach porannych transfer na lotnisko
i wylot do Guilin, które jest jednym z najbardziej
malowniczych i zielonych miast Chin. Jego historia
si ga ponad 2200 lat. Przez wielu uwa ane jest za
najpi kniejsze miasto wiata. Po przylocie zwiedzanie Jaskini Trzcinowego Fletu i Góry Tr by
Słonia, uwa anej za najsłynniejsz gór w Guilin.
Nocleg w Guilin.

Od rana zwiedzanie miasta zało onego w 214 r. p.n.e.:
wi tynia Sze ciu Banianów, Mauzoleum Sun
Jat-sena, który uznawany jest za „ojca współczesnych Chin”. Zwiedzanie wi tyni Rodziny Chen, która
składa si z zespołu XIX-wiecznych budynków wzniesionych w tradycyjnym stylu, ufundowanej przez
członków rodziny Chen. Nocleg w Kantonie.

NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot
do Warszawy przez jeden z europejskich portów
lotniczych.

Y
Po niadaniu przejazd na przysta Zhujiang
i rejs po rzece Li. Przybycie do Yangshuo,
zwiedzanie miasteczka i wizyta na słynnym bazarze Yangshuo. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu.

Po niadaniu przejazd autokarem do Makao, zwanego równie „Wschodnim Monte Carlo”. Po przyje dzie spacer po starej cz ci miasta, gdzie znaj duj si ruiny katedry wi tego Pawła. Zwiedzanie
poło onej u podnó a wzgórza Penha, wi tyni
Bogini Matki A-Ma. Nocleg w Makao.

w Szanghaju jest trzeci pod wzgl dem wysokoci, mierz c 468 metrów wie telewizyjn
na wiecie. Wie a posiada 15 poziomów, na
których znajduj si obserwatoria, galerie,
restauracje oraz 20-pokojowy hotel. Odwiedzaj cy na poszczególne poziomy mog dosta si
za pomoc 6 wind poruszaj cych z pr dko ci
.
7 metrów na sekund .

13

Rejs po rzece Jangcy
i najznamienitsze miasta Chin
Zapraszamy do odkrywania z nami uroków Chin. Podczas 20-dniowej przygody poł czonej z dwu i półdniowym komfortowym rejsem po najdłu szej
w Azji i trzeciej, co do wielko ci rzece wiata – Chang Jiang, czyli Jangcy,
b d mieli Pa stwo okazj poznania niezwykle barwnej i bogatej
kultury Chin, wspaniałych metropolii, jak i tradycyjnych wiosek,
w których zatrzymał si czas.

PEKIN
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Rejs po rzece Jangcy i najznamienitsze miasta Chin

POLSKA

PEKIN XI'AN

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około
tydzie przed planowanym wylotem.

Zwiedzanie wi tyni Nieba, która jest jednym
z najwi kszych zabytków sakralnych Chin, a zarazem jednym z najpi kniejszych parków w Pekinie
i cennym zabytkiem historycznym wpisanym na
List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Zwiedzanie wi tyni Lamy – jednej z najznamienitszych w Pekinie wi ty lamaistycznych ze wspa niałym pos giem Buddy Maitrei maj cym
26 metrów wysoko ci. Przejazd nocnym poci giem
do Xi’an (miejsca sypialne).

PEKIN
Przylot do Pekinu, transfer do hotelu. Po południu
zwiedzanie najwi kszego miejskiego placu na
wiecie, Placu Tiananmen poło onego w samym sercu Pekinu. Przejazd obok obiektów olimpijskich.
Kolacja i czas wolny.

PEKIN
Zwiedzanie Zakazanego Miasta (UNESCO), zwanego
te Zimowym Pałacem Cesarskim. Pałac wznosi si
dokładnie w samym centrum starego Pekinu.
Budowa Zakazanego Miasta rozpocz ła si w 1406
roku za czasów dynastii Ming i trwała 14 lat. Pałac
był rezydencj 24 cesarzy z dynastii Ming i Qing.
Zakazane Miasto jest najwi kszym zespołem pałacowym na wiecie i zajmuje powierzchni 720
tysi cy metrów kwadratowych. Zwiedzanie
Pałacu Letniego (UNESCO) – najlepiej zachowanego
Ogrodu Cesarskiego, którego chi ska nazwa
Yihe Yuan oznacza Ogród Piel gnowania Harmonii.
Miejsce to jest poł czeniem pi knej scenerii
z bogactwem architektury. Przeja d ka rikszami
po urokliwych uliczkach najstarszej cz ci miasta
tzw. Hutongach. Wieczorem kolacja, podczas
której głównym daniem b dzie specjalno kuchni
lokalnej – kaczka po peki sku .

PEKIN
Wyprawa poza miasto na Wielki Mur Chi ski
(UNESCO), jeden z siedmiu cudów wiata. Ta najwi k sza budowla wiata rozci ga si na długo ci 6350
kilometrów, mog z niej Pa stwo podziwia prze pi kne krajobrazy otaczaj cych j gór Tianshou.
Nast pnie przejazd i zwiedzanie Grobowców Cesarzy z Dynastii Ming, do których droga wiedzie Alej
Duchów strze on przez monumentalne pos gi.
Nocleg w Pekinie.

XI'AN
Po przyje dzie wizyta w Muzeum Prowincji Shaanxi –
posiadaj cym bogate zbiory ukazuj ce histori tej
prowincji od czasów prehistorycznych po okres
panowania dynastii Qing. Zwiedzanie Pagody
Dzikiej G si z VII wieku – symbolu Xi’an. Przejazd
do Muzeum Armii Terakotowej (UNESCO) – grobowca
pierwszego chi skiego cesarza Qin Shi Huang Di,
którego strze e armia o miu tysi cy figur naturalnej wielko ci wykonanych z wypalonej gliny.
Wieczorem bankiet piero kowy w słynnej restauracji Defaczang. Nocleg w Xi'an.

XI'AN CHONGQING
Zwiedzanie miasta: spacer po zabytkowych
murach miasta, Wie a Dzwonu i Wie a B bna
usytuowane w samym sercu Xi'an. Spacer do
dzielnicy muzułma skiej - pełnej w skich uliczek
wypełnionych straganami oferuj cymi wyroby rzemiosła ludowego i pami tki. Wielki Meczet - jeden
z najstarszych meczetów w Chinach, który jest
znakomitym przykładem poł czenia architektury
islamu z tradycyjn klasyczn architektur Chin.
Wieczorem przelot do Chongquing - jednego
z najwi kszych miast w Chinach (aglomeracja liczy
ponad 30 mln mieszka ców). Po przylocie transfer
do hotelu i nocleg.

Po niadaniu zwiedzanie miasta. W programie:
zwiedzanie starego miasta Ciqikou, b d cego
niegdy t tni cym yciem portem handlowym, który
prawdziw wietno zyskał za czasów panowania
dynastii Ming. Kolejno wizyta w Hali Ludowej oraz
na Placu Ludowym, a nast pnie transfer na przysta ,
zaokr towanie na statek i nocleg.

Rejs po Jangcy. W ci gu dnia zej cie na l d i zwiedzanie Fengdu (zwanego te Miastem Duchów) jednego z ciekawszych miejsc odwiedzanych
w czasie rejsu, gdzie znajduje si góra Pingdu
Shan, nazywana siedliskiem duchów i diabłów.
Powrót na statek, kontynuacja rejsu.

Wcze nie rano wyruszamy w dalszy rejs. ZobaW
czymy
trzy przełomy na rzece Jangcy: Przełom
c
Qutang, Przełom Wu i Przełom Xiling lub w zale no ci od stanu wody, spływ innym z dopływów
rzeki – strumieniem Shennong. Nocleg na statku

IP7D=>7@
Zwiedzanie Wielkiej Tamy Trzech Przełomów zwiedzanie tej gigantycznej budowli, która na
zawsze zmieniła otaczaj cy krajobraz. Zako czenie
rejsu w Yichang, transfer na lotnisko i przelot
do Szanghaju. Po kolacji pokaz słynnej grupy
szanghajskich akrobatów. Nocleg.

15

Y

SZANGHAJ
Po niadaniu zwiedzanie wi tyni Nefrytowego Buddy,
w której umieszczono naturalnej wielko ci pos g
wykonany w cało ci z czystego i bardzo cennego
nefrytu przywiezionego z Birmy w 1882 r. Wizyta
w Szanghajskim Muzeum Historii - posiadaj cym
ponad 120 000 eksponatów prezentuj cych bogactwo
sztuki chi skiej na przestrzeni dziejów. Spacer po
malowniczym bulwarze, słynnym Bundzie, z którego
rozpo ciera si widok na nowoczesne budynki po
drugiej stronie rzeki Huangpu. Wizyta w przepi knych
ogrodach Yu, zało onych za czasów panowania
dynastii Ming w XVI wieku. Nocleg w Szanghaju.

SZANGHAJ

Po niadaniu przejazd na przysta Zhujiang i rejs
po rzece Li. Przybycie do Yangshuo, zwiedzanie
miasteczka i wizyta na słynnym bazarze Yangshuo
Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Yangshuo.

Y
Po niadaniu czas wolny, który mo na b dzie po wi ci na zwiedzanie pi knych plenerów Yangshuo. Po
południu powrót do Guilin, wieczorem przejazd
nocnym poci giem do Kantonu (miejsca sypialne).

SZANGHAJ

Wycieczka do Suzhou – miasta zało onego
w V wieku p.n.e. jednego z najstarszych miast
w dorzeczu rzeki Jangcy. Zwiedzanie miasta:
Ogród Mistrza Sieci – jednego z najpi kniejszych
przykładów chi skiej sztuki projektowania ogro dów, Muzeum Jedwabiu oraz Instytut Hafciarstwa –
centrum jednej z czterech głównych szkół haftu
w Chinach. Powrót do Szanghaju, gdzie b d
Pa stwo mogli uda si na zakupy na słynny targ
Nanjin Lu lub czas wolny. Nocleg w Szanghaju.

SZANGHAJ
W godzinach porannych transfer na lotnisko
i wylot do Guilin, które jest jednym z najbardziej
malowniczych i zielonych miast Chin. Jego historia
si ga 2200 lat. Przez wielu uwa ane jest za najpi k niejsze miasto wiata. Po przylocie zwiedzanie
Jaskini Trzcinowego Fletu i Góry Tr by Słonia, uwaanej za najsłynniejsz gór w Guilin. Nocleg w
Guilin.

.

19
Po niadaniu rejs do Hong Kongu. Wjazd na
Wzgórze Wiktorii, sk d rozpo ciera si wspaniały
widok na miasto i zatok . Nast pnie przejazd do
zatoki Repulse, znajduj cej si po drugiej stronie
Hong Kongu. Zwiedzanie rybackiej wioski Aberdeen
i wizyta na słynnym targu Stanleya. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Hong Kongu.

NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot
do Warszawy przez jeden z europejskich portów
lotniczych.

Przyjazd do Kantonu, zwiedzanie miasta, mi dzy
innymi: wi tyni Sze ciu Banianów, Mauzoleum
Sun Jat-sena, uznawanego za „ojca współczesnych
Chin”. Zwiedzanie wi tyni Rodziny Chen, która
składa si z zespołu XIX-wiecznych budynków
wzniesionych w tradycyjnym stylu, ufundowanej
przez członków rodziny Chen. Nocleg w Kantonie.

18
Po niadaniu przejazd do Makao, zwanego równie
„Wschodnim Monte Carlo”. Po przyje dzie spacer
po starej cz ci miasta, gdzie znajduj si ruiny
katedry wi tego Pawła. Zwiedzanie poło onej
u podnó a wzgórza Penha wi tyni Bogini Matki
A-Ma. Nocleg w Makao.

e?
Rzeka Jangcy
jest najdłu sz w Chinach i jednocze nie trzeci
pod wzgl dem długo ci rzek wiata. Jej ródła
znajduj si na Dachu wiata, w pełnych lodu
i niegu górach Tybetu. To wła nie stamt d
zasilana setkami dopływów, woda przemierza
6380 km, by niedaleko Szanghaju znale uj cie
do Morza Wschodnio-Chi skiego.

16

Klasyczne Chiny


Zapraszamy do odkrywania z nami tajemnic jednej z najstarszych
cywilizacji wiata. W cigu 10 dni bd mieli Pastwo okazj do
poznania bogactwa kulturowego i historycznego Pastwa rodka.
Wielki Mur, Zakazane Miasto, Armia Terakotowa oraz wspaniała
tradycyjna kuchnia – to tylko niektóre atrakcje przygotowane
podczas naszej wycieczki.
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1

POLSKA

2

PEKIN LUNCH KOLACJA
Przylot do Pekinu, transfer do hotelu. Po południu
zwiedzanie najwi kszego miejskiego placu na
wiecie, Placu Tiananmen poło onego w samym
sercu Pekinu. Przejazd obok obiektów olimpijskich.
Kolacja i czas wolny.

3

4

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około
tydzie przed planowanym wylotem.

PEKIN

NIADA
ACJA
Od rana zwiedzanie Zakazanego Miasta, zwanego
te Zimowym Pałacem Cesarskim (UNESCO). Pałac
wznosi si dokładnie w samym centrum starego
Pekinu. Budowa Zakazanego Miasta rozpocz ła si
w 1406 roku za czasów dynastii Ming i trwała 14 lat.
Pałac był rezydencj 24 cesarzy z dynastii Ming
i Qing. Zakazane Miasto jest najwi kszym zespołem
pałacowym na wiecie i zajmuje powierzchni 720
tysi cy metrów kwadratowych. Zwiedzanie Pałacu
Letniego (UNESCO) – najlepiej zachowanego Ogrodu
Cesarskiego, którego chi ska nazwa Yihe Yuan oznacza Ogród Piel gnowania Harmonii. Miejsce to jest
poł czeniem pi knej scenerii z bogactwem architek tury. Przeja d ka rikszami po urokliwych uliczkach
najstarszych cz ci miasta tzw. Hutongach. Wieczorem kolacja, podczas której głównym daniem b dzie
specjalno kuchni lokalnej – kaczka po peki sku.

PEKIN

NI
LACJA
Wyprawa poza miasto na Wielki Mur (UNESCO),
którego budow rozpocz ł pierwszy cesarz Chin
z dynastii Qin. Wielki Mur miał chroni cesarstwo
przed najazdami koczowniczych plemion. Cz Muru,
która zachowała si do czasów współczesnych,
została wzniesiona za czasów dynastii Ming i była
cz ci Jedwabnego Szlaku. Ta najwi ksza budowla
wiata rozci ga si na długo ci 6350 kilometrów,
mog z niej Pa stwo podziwia przepi kne krajo brazy otaczaj cych j gór Tianshou. Zwiedzanie
doliny Grobowców Cesarzy Dynastii Ming, spacer
Drog Kamiennych Postaci. Nocleg w Pekinie.

5

6

7

PEKIN XI’AN

NIADAN
NCH
Zwiedzanie wi tyni Nieba, która jest jednym
z najwi kszych zabytków sakralnych Chin, a zarazem jednym z najpi kniejszych parków w Pekinie
i cennym zabytkiem historycznym wpisanym na
List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Zwiedzanie wi tyni Lamy – jednej z najznamienitszych w Pekinie wi ty lamaistycznych ze wspa niałym pos giem Buddy Maitrei maj cym
26 metrów wysoko ci. Czas wolny – mo liwo
zrobienia zakupów na Honggiao Market. Przejazd
nocnym poci giem do Xi’an (miejsca sypialne).

8

LACJA
Po przyje dzie wizyta w Szanghajskim Muzeum
Historii – posiadaj cym ponad 120 000 eksponatów
ukazuj cych bogactwo sztuki chi skiej na przestrzeni dziejów. Spacer po malowniczym bulwarze,
słynnym Bundzie, z którego rozpo ciera si widok
na nowoczesne budynki po drugiej stronie rzeki
Huangpu. Wizyta w przepi knych ogrodach Yu,
zało onych za czasów panowania dynastii Ming
w XVI wieku. Nocleg w Szanghaju.

9

SZANGHAJ NIADAN
LACJA
Po niadaniu zwiedzanie nowoczesnej dzielnicy
miasta – Pudong oraz wjazd szybk wind na wie
telewizyjn „Perła Orientu” (263 metry),
z której b d mogli Pa stwo podziwia wspaniał
panoram Szanghaju. Rejs po rzece Huangpu,
podczas którego b dzie mo na podziwia wspa niale widoki na to ponad 20 milionowe miasto.
Czas wolny. Powrót do hotelu.

XI’AN LU

CJA
Rano przyjazd do Xi’an, staro ytnej stolicy cesarstwa. Zwiedzanie miasta: spacer po zabytkowych
murach miasta, Wie a Dzwonu i Wie a B bna
usytuowane w samym sercu Xi’an; Wielki Meczet –
jeden z najstarszych meczetów w Chinach, który
jest znakomitym przykładem poł czenia architektury islamu z tradycyjn klasyczn architektur
Chin. Składa si głównie z ogrodu w stylu chi skim
i w niczym nie przypomina muzułma skich mecze tów z innych cz ci wiata. Kolacja w tradycyjnej
restauracji Defachang powstałej w 1936 roku,
gdzie b d mieli Pa stwo okazj uczestniczenia
w bankiecie piero kowym.

XI’AN SZANGHAJ NIADA
CH
Po niadaniu wizyta w Muzeum Prowincji Shaanxi –
posiadaj cym bogate zbiory ukazuj ce histori tej
prowincji od czasów prehistorycznych po okres
panowania dynastii Qing. Zwiedzanie Pagody
Dzikiej G si z VII wieku – symbolu Xi’an. Przejazd
do Muzeum Armii Terakotowej (UNESCO) – grobowca
pierwszego chi skiego cesarza Qin Shi Huang Di,
którego strze e armia o miu tysi cy figur naturalnej wielko ci wykonanych z wypalonej gliny.
Przejazd nocnym poci giem do Szanghaju (miejsca
sypialne).

10

SZANGHAJ LUN

SZANGHAJ POLSKA

NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot
do Warszawy przez jeden z europejskich portów
lotniczych.

18

Skarby Kultury Chin
Trasa Skarby Kultury Chin powstała z myl o tych z Pastwa,
którzy chcieliby jak najdokładniej pozna kolebk cywilizacji
Pastwa rodka. Podczas osiemnastu dni zapraszamy do poznania
najwspanialszych miast północnych Chin. Od Pekinu przez
dawne cesarskie stolice, a po stolic jedwabiu – Suzhou
i nowoczesn metropoli – Szanghaj.
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1

POLSKA

2

PEKIN LUNCH

3

4

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około
tydzie planowanym wylotem.
KOLACJA
Przylot do Pekinu, przejazd do hotelu. Po południu
zwiedzanie najwi kszego miejskiego placu na
wiecie, Placu Tiananmen poło onego w samym
sercu Pekinu. Przejazd obok obiektów olimpijskich.
Kolacja i czas wolny.

5

NIADANIE LUNCH
Zwiedzanie wi tyni Nieba (UNESCO), która jest
jednym z najwi kszych zabytków sakralnych Chin,
a zarazem jednym z najpi kniejszych parków
w Pekinie. Po obiedzie zwiedzanie wi tyni Lamy –
jednej z najznamienitszych w Pekinie wi ty
lamaistycznych ze wspaniałym pos giem Buddy
Maitrei maj cym 26 metrów wysoko ci. Przejazd
nocnym poci giem do Pingyao (miejsca sypialne).

6

PINGYAO LUNCH KOLACJA
Przyjazd do Pingyao w godzinach porannych.
Staro ytne miasto Pingyao w rodku prowincji
Shanxi jest najlepiej zachowanym spo ród czterech
staro ytnych miast w Chinach. Wizyta na Wielkim
Dziedzi cu Rodziny Qiao: dziedziniec z powierzchni
8 724 metrów kwadratowych był siedzib najbogatszej w Chinach, w trakcie panowania dynastii Qing
rodziny Qiao. Zwiedzanie Klasztoru Shuanglin
zbudowanego w 571 roku. W 10 pałacach w tym
klasztorze znajduje si ponad 2000 kolorowych
pos gów Buddy. Nocleg w Pingyao.

PEKIN

NIADANIE LUNCH KOLACJA
Zwiedzanie Zakazanego Miasta, zwanego te
Zimowym Pałacem Cesarskim (UNESCO). Pałac wznosi
si dokładnie w samym centrum starego Pekinu.
Budowa Zakazanego Miasta rozpocz ła si w 1406
roku za czasów dynastii Ming i trwała 14 lat. Pałac
był rezydencj 24 cesarzy z dynastii Ming i Qing.
Zakazane Miasto jest najwi kszym zespołem pałacowym na wiecie i zajmuje powierzchni 720
tysi cy metrów kwadratowych. Zwiedzanie Pałacu
Letniego (UNESCO) – najlepiej zachowanego Ogrodu
Cesarskiego, którego chi ska nazwa Yihe Yuan oznacza Ogród Piel gnowania Harmonii. Miejsce to jest
poł czeniem pi knej scenerii z bogactwem architek tury. Przeja d ka rikszami po urokliwych uliczkach
najstarszej cz ci miasta tzw. Hutongach. Wieczorem kolacja, podczas której głównym daniem b dzie
specjalno kuchni lokalnej – kaczka po peki sku.

7

PEKIN

NIADANIE LUNCH KOLACJA
Wyprawa poza miasto na Wielki Mur Chi ski
(UNESCO), którego budow rozpocz ł pierwszy
cesarz Chin z dynastii Qin. Wielki Mur miał chroni
cesarstwo przed najazdami koczowniczych plemion.
Cz Muru, która zachowała si do czasów współczesnych, została wzniesiona za czasów dynastii
Ming i była cz ci Jedwabnego Szlaku. Ta najwi ksza budowla wiata rozci ga si na długo ci 6 350
kilometrów. Mog z niej Pa stwo podziwia przepi kne krajobrazy otaczaj cych j gór Tianshou.
Zwiedzanie doliny Grobowców Cesarzy Dynastii
Ming, spacer Drog Kamiennych Postaci.

8

PEKIN PINGYAO

9

TAIYUAN XI'AN

NIADANIE LUNCH
Po niadaniu zwiedzanie kompleksu wi tyni Jinci,
słyn cego ze wspaniałej architektury w stylu
dynastii Song oraz z pi knych ogrodów. Na terenie
wi tyni znajduje si mi dzy innymi Pagoda wi tych Relikwii pochodz ca z VII w. Po południu
transfer na dworzec kolejowy i przejazd nocnym
poci giem do Xi'an (miejsca sypialne).

KOLACJA
Nad ranem przyjazd do Xi’an, staro ytnej stolicy
cesarstwa. Wizyta w Muzeum Prowincji Shaanxi –
posiadaj cym bogate zbiory ukazuj ce histori tej
prowincji od czasów prehistorycznych po okres panowania dynastii Qing. Zwiedzanie Pagody Dzikiej G si
z VII wieku – symbolu Xi’an. Przejazd do Muzeum
Armii Terakotowej (UNESCO) – grobowca pierwszego
chi skiego cesarza Qin Shi Huang Di, którego strze e
armia o miu tysi cy figur naturalnej wielko ci
wykonanych z wypalanej gliny. Kolacja w tradycyjnej
restauracji Defachang powstałej w 1936 roku, gdzie
b d mieli Pa stwo okazj uczestniczenia w bankiecie piero kowym. Nocleg w Xi’an.

10

XI’AN LUOYANG

11

LUOYANG

NIADANIE LUNCH KOLACJA
Całodzienna wycieczka do Grot Longmen – (UNESCO),
których budowa rozpocz ła si w V, a zako czyła
w XIII wieku. Odkryto w nich przeszło 100 tys. figur,
3 600 dzieł sztuki kaligraficznej oraz 40 pagód
buddyjskich. Po południu czas wolny.
Nocleg w Luoyang.

12

LUOYANG NANJING NIADANIE LUNCH
Wizyta w Klasztorze Szaolin, wybudowanym
w V wieku za panowania dynastii Wei. Jest on miejscem narodzin buddyzmu medytacyjnego zen oraz
chi skiej sztuki walki Kung Fu. Zwiedzanie
kompleksu klasztornego oraz Lasu Stup, b d cego
cmentarzem najwa niejszych mistrzów klasztoru.
Przejazd nocnym poci giem do Nanjing, b d cego
o rodkiem administracyjnym prowincji Jiangsu
(miejsca sypialne).

PINGYAO TAIYUAN
NIADANIE LUNCH KOLACJA
Wizyta na staro ytnych Murach Miejskich, zbudowanych za czasów dynastii Ming. S one jednymi
z najlepiej zachowanych murów miejskich w Chinach.
Wizyta w Banku Rishengchang, który został załoony w 1823 roku. Był najwi kszym bankiem
wekslowym tego czasu i znany był z tzw. „Hui Tong
Tian Xia” (Interesu Ł cz cego Cały wiat). Nast pnie udamy si z wizyt na ulic Mingqing, która jest
wietnie zachowanym przykładem budowy i organizacji miasta z czasów dynastii Ming i Quing. Przejazd
autokarem do Taiyuan.

XI’AN LUNCH

NIADANIE LUNCH KOLACJA
Po niadaniu zwiedzanie miasta: spacer po zabytkowych murach miasta, Wie a Dzwonu i Wie a B bna
usytuowane w samym sercu Xi’an. Spacer do dzielnicy muzułma skiej, wizyta w Wielkim Meczecie –
jednym z najstarszych meczetów w Chinach, który
jest znakomitym przykładem poł czenia architektury islamu z tradycyjn klasyczn architektur
Chin. Po południu przejazd poci giem do Luoyang.

Skarby Kultury Chin

NANJING LU

LACJA
Przejazd autokarem przez najdłu szy w Chinach
most na rzece Jangcy – symbol nowoczesno ci
miasta. Nast pnie zwiedzanie wi tyni Fuzi Miao
( wi tyni Mistrza i Syna) oraz Mauzoleum Sun Yat sena, które jest pomnikiem ojca nowoczesnych
Chin, wielkiego rewolucyjnego prekursora,
dr SunYat-sena. Nocleg w Nanjing.

LUZHI SZANGHAJ
NIAD
LACJA
Przejazd autokarem do Luzhi – zabytkowej wioski,
usytuowanej na sieci kanałów dorzecza Jangcy.
Ze wzgl du na swój unikatowy charakter, miejsce
to zostało wpisane na List wiatowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zwiedzanie
miasteczka. Nast pnie przejazd do Szanghaju
(ok. 2 godz.). Czas wolny.

SZANGHAJ
NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot
do Warszawy przez jeden z europejskich
portów lotniczych.

NANJING WUXI
NIADAN
LACJA
Nad ranem przejazd na stacj kolejow i przejazd
do Wuxi – dawnej stolicy legendarnego Królestwa Wu. Po przyje dzie wizyta nad pi knym
jeziorem Taihu, gdzie znajduje si słynna wyspa
„Głowa ółwia”. Nocleg w Wuxi.

WUXI
Po niadaniu przejazd do Suzhou. Po przyje dzie rejs
po Wielkim Kanale oraz zwiedzanie miasteczka
nazywanego "Wenecj Wschodu". Zwiedzanie
Ogrodu Mistrza Sieci – jednego z najpi kniejszych
przykładów chi skiej sztuki projektowania ogrodów.
Nast pnie odwiedzimy fabryk jedwabiu, gdzie
zobaczymy jak od wieków produkuje si ten
cenny materiał oraz Instytut Hafciarstwa,
centrum jednej z czterech głównych szkół haftu
w Chinach. Wieczorem czas wolny.
Nocleg w Suzhou.

SZANGHAJ
NIADA
Całodzienne zwiedzanie miasta. Spacer po malowniczym bulwarze, słynnym Bundzie, z którego rozpociera si widok na nowoczesne budynki po drugiej
stronie rzeki Huangpu. Zwiedzanie wi tyni Nefry towego Buddy – gdzie znajduje si naturalnej wielko ci pos g wykonany w cało ci z czystego i bardzo
cennego nefrytu, przywieziony z Birmy w 1882 r.
Siedz cy Budda inkrustowany klejnotami wa y
prawie ton . Nast pnie zwiedzanie Muzeum Historii,
gdzie b d mogli Pa stwo podziwia ponad 120 000
eksponatów prezentuj cych chi sk sztuk od
tysi cleci. Wizyta w przepi knych ogrodach Yu,
zało onych za czasów panowania dynastii Ming
w XVI wieku. Nocleg w Szanghaju.

Czy wiesz, e?

Klasztor Szaolin
to kolebka buddyzmu i miejsce, sk d
wywodzi si styl walki, znany jako
Kung Fu. wi tynia powstała w 495
roku, ale jej sława zacz ła si pó niej
i wi zała si z postaci hinduskiego
mnicha Bodhidharmy (Da Mo), który
przybył z Indii w 527 roku. Legenda
głosi, e Bodhidharma wymyâlił Kung
Fu, poniewa podczas siedzenia w grocie cały zesztywniał. Opracował wi c
zestaw wicze opartych na jodze i obserwacji ruchów 18 zwierz t (m.in.
tygrysa, orła, kobry). Kung Fu było
pocz tkowo bliskie medytacji, dopiero
z czasem stało si wyszukanÜ sztukÜ walki.
To sztuka doskonalenia ciała i umysłu
za pomoc wielokrotnie powtarzanych
wicze .
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Chiny z Tybetem
Najznamienitsze miasta Chin połczone z wizyt na
Dachu wiata, gdzie bd Pastwo mieli okazj pozna
tajemnice Tybetu. Liczne klasztory, bogactwo kultury
i zapierajce dech w piersiach widoki na otaczajce Himalaje –
to gwarancja niezapomnianej przygody.
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1

POLSKA
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około tydzie
przed planowanym wylotem.
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4

PEKIN LUNC
LACJA
Przylot do Pekinu, transfer do hotelu. Po południu
zwiedzanie najwi kszego miejskiego placu na
wiecie, Placu Tiananmen poło onego w samym
sercu Pekinu. Przejazd obok obiektów olimpijskich. Kolacja i czas wolny.
PEKIN

NIADAN
ACJA
Po niadaniu zwiedzanie Zakazanego Miasta
(UNESCO), zwanego te Zimowym Pałacem Cesarskim. Pałac wznosi si dokładnie w samym centrum
starego Pekinu. Budowa Zakazanego Miasta rozpocz ła si w 1406 roku za czasów dynastii Ming
i trwała 14 lat. Pałac był rezydencj 24 cesarzy
z dynastii Ming i Qing. Zakazane Miasto jest
najwi kszym zespołem pałacowym na wiecie
i zajmuje powierzchni 720 tysi cy metrów kwadra towych. Zwiedzanie Pałacu Letniego (UNESCO) –
najlepiej zachowanego Ogrodu Cesarskiego, którego
chi ska nazwa Yihe Yuan oznacza Ogród Piel gnowania Harmonii. Miejsce to jest poł czeniem pi k nej scenerii z bogactwem architektury. Przeja d ka
rikszami po urokliwych uliczkach najstarszej cz ci
miasta tzw. Hutongach. Wieczorem kolacja, podczas
której głównym daniem b dzie specjalno kuchni
lokalnej – kaczka po peki sku.

5

PEKIN

NIADANIE
KOLACJA
Wyprawa poza miasto na Wielki Mur (UNESCO),
którego budow rozpocz ł pierwszy cesarz Chin
z dynastii Qin. Wielki Mur miał chroni cesarstwo
przed najazdami koczowniczych plemion. Cz Muru,
która zachowała si do czasów współczesnych,
została wzniesiona za czasów dynastii Ming i była
cz ci Jedwabnego Szlaku. Ta najwi ksza budowla
wiata rozci ga si na długo ci 6350 kilometrów,
mog z niej Pa stwo podziwia przepi kne krajobrazy otaczaj cych j gór Tianshou. Zwiedzanie
doliny Grobowców Cesarzy Dynastii Ming, spacer
Drog Kamiennych Postaci. Nocleg w Pekinie.

7

XI’AN LHASA
NIADAN
OLACJA
WYSOKO NAD POZIOMEM MORZA: 3700 m

PEKIN XI’AN

NIADAN
H
Zwiedzanie wi tyni Nieba, która jest jednym
z najwi kszych zabytków sakralnych Chin, a zarazem jednym z najpi kniejszych parków w Pekinie
i cennym zabytkiem historycznym wpisanym na
List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego
(UNESCO). Zwiedzanie wi tyni Lamy – jednej
z najznamienitszych w Pekinie wi ty lamaistycznych ze wspaniałym pos giem Buddy Maitrei
maj cym 26 metrów wysoko ci. Czas wolny
– mo liwo zrobienia zakupów na targu Honggiao.
Przejazd nocnym poci giem do Xi’an (miejsca
sypialne).

XI’AN LUNCH

KOLACJA
Rano przyjazd do Xi’an, staro ytnej stolicy cesarstwa. Zwiedzanie miasta: spacer po zabytkowych
murach miasta, Wie a Dzwonu i Wie a B bna usytuowane w samym sercu Xi’an. Spacer po dzielnicy
muzułma skiej – pełnej w skich uliczek wypełnio nych straganami oferuj cymi wyroby rzemiosła
ludowego i pami tki. Wizyta w Wielkim Meczecie –
jednym z najstarszych meczetów w Chinach, który
jest znakomitym przykładem poł czenia architektury islamu z tradycyjn klasyczn architektur
Chin. Kolacja w tradycyjnej restauracji Defachang,
powstałej w 1936 roku, gdzie b d mieli Pa stwo
okazj uczestniczenia w bankiecie piero kowym.

XI’AN NIADA
LACJA
Po niadaniu wizyta w Muzeum Prowincji Shaanxi –
posiadaj cym bogate zbiory ukazuj ce histori
tej prowincji od czasów prehistorycznych po okres
panowania dynastii Qing. Zwiedzanie Pagody
Dzikiej G si z VII wieku – symbolu Xi’an. Przejazd
do Muzeum Armii Terakotowej (UNESCO) – grobowca
pierwszego chi skiego cesarza Qin Shi Huang Di,
którego strze e armia o miu tysi cy figur natu ralnej wielko ci wykonanych z wypalonej gliny.
Nocleg w Xi’an.

Po niadaniu przejazd na lotnisko i poranny lot do
Lhasy. Po przylocie transfer do hotelu i zakwaterowanie. Czas wolny, który mona powici
na odpoczynek, spacery po okolicy w ramach
aklimatyzacji oraz podziwianie piknych
krajobrazów. Nocleg.

9

LHASA
NIADA
CJA
WYSOKO NAD POZIOMEM MORZA: 3700 m
Wizyta w Pałacu Potala - dawnej zimowej
rezydencji Dalai Lamy i centrum tybeta skiego
rz du. Główna konstrukcja została zbudowana
przez pi tego Dalai Lam w XVII wieku. Zwiedzanie
klasztoru Sera, zało onego w 1419 roku b d cego
jednym z naj wi tszych sanktuariów Tybetu.
Wizyta w klasztorze Jokhang maj cym ponad 1300
lat, nast pnie spacer wzdłu słynnej ulicy barkhor,
wokół klasztoru Jokhang. Nocleg w Lhasie.
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Chiny z Tybetem

10

LHASA

SZANGHAJ

NIADANI

NIADAN
ACJA
Po niadaniu przejazd na lotnisko i przelot
do Szanghaju. Po przylocie zwiedzanie miasta:
spacer po słynnym Bundzie – historycznym
bulwarze nad rzek Huangpu. Zwiedzanie wi tyni
Nefrytowego Buddy, w której znajduje si natu ralnej wielko ci pos g wykonany w cało ci
z czystego i bardzo cennego nefrytu przywieziony
z Birmy w 1882 r. Siedz cy Budda inkrustowany
klejnotami wa y prawie ton . Wizyta w przepi knych ogrodach Yu, zało onych za czasów panowa nia dynastii Ming w XVI wieku. Nocleg w Szanghaju.

OLACJA
NAD POZIOMEM MORZA: 3700 m
Zwiedzanie klasztoru Drepung, którego historia
si ga pocz tku XV wieku. Był to najwi kszy klasztor
w Tybecie. Nast pnie wizyta w tybeta skiej pracowni dywanów. Po południu wizyta w Norbulingka byłej letniej rezydencji Dalai Lamy. Nocleg
w Lhasie.

NAD POZIOMEM MORZA: 3900 m
Po niadaniu przejazd do Shigatse wzdłu
sino-nepalskiej autostrady i rzeki Yarlung
Tsangpo, po drodze wizyta w klasztorze Gonggar
Chode. Po przyje dzie zwiedzanie klasztoru
Tashilunbo, zbudowanego w 1447 roku, b d cego
siedzib Panczen Lamy i jednym z najpi kniejszych
istniej cych przykładów tybeta skiej architektury.
Nocleg w Shigatse.

NAD POZIOMEM MORZA: 3550 m
Po niadaniu podró do klasztoru Samye,
pierwszego buddyjskiego klasztoru w Tybecie,
wybudowanego przez króla Trisong Detsen w 766
roku. Klasztor Samye jest jednym z najwa
niejszych klasztorów w historii Tybetu; jest w posiadaniu du ego zbioru buddyjskich sutr i relikwii
z całego okresu historii Tybetu. Górna cz głównej
wi tyni została zbudowana w stylu indyjskim,
rodkow cz zbudowano w stylu cha skim,
a doln w stylu tybeta skim. Nast pnie przejazd
nad jezioro Yamdrok Tso, zwanym te wi tym
Jeziorem Skorpiona. Po drodze b d Pa stwo mieli
okazje ogl dania spektakularnych krajobrazów
oraz przeł czy Khampa i Karo z ich ol niewaj cymi
widokami. Przyjazd do Tsedang i wizyta w Yumbulakang, legendarnym pierwszym pałacu królewskim w Tybecie oraz w Grobowcach Tybetanskich
Królów. Kolejno zwiedzanie Klasztoru Trandruk
Gompa. Nocleg w Tsedang.

SZANGHAJ
NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot
do Warszawy przez jeden z europejskich
portów lotniczych.

Czy wiesz, e?

JI;:7D=B>7S
NAD POZIOMEM MORZA: 3950 m
Po niadaniu przejazd do Gyantse. Po drodze wizyta
w klasztorze Shialu, zbudowanym w trzynastym
wieku. Po przyje dzie wizyta w klasztorze Palkho,
miejscu gdzie znajduje si stupa Khumbum z dziesi cioma tysi cami wizerunków Buddy. Nast pnie
wizyta w Twierdzy Dzong, gdzie tybeta skie wojska
i mnisi zostali pokonani przez inwazj brytyjskiej
armii na pocz tku dwudziestego wieku. Góruje ona
nad Gyantse i rozci ga si z niej niesamowity widok
na okoliczny krajobraz i otaczaj c j dolin . Nocleg
w hotelu w Gyantse.

NIADAN
LACJA
Po niadaniu przejazd na lotnisko w Lhasie i przelot do stolicy prowincji Seczuan - Chengdu. Po
przylocie zwiedzanie miasta m.in. wizyta w Centrum Hodowli i Bada Pandy Wielkiej. Czas wolny,
nocleg w Chengdu.
Centrum Hodowli i Bada Pandy Wielkiej
w Chengdu to najwi kszy tego typu o rodek
naukowy na wiecie. Oddalone o 7 km od centrum
miasta od lat 80. zatrudnia specjalistów od
endokrynologii, genetyki i reprodukcji celem
ratowania tego zagro onego gatunku. Panda
Wielka w swym naturalnym rodowisku zamieszkuje głównie pasma górskie prowincji Syczuan.
A 99% jej diety stanowi bambus, lecz niestety,
coraz wi cej lasów tworz cych rodowisko pandy
jest wycinanych przez ludzi pod pola uprawne.
W staro ytnych Chinach była symbolem pokoju –
armia, która chciała si podda , podnosiła flag
z jej wizerunkiem. Dzi za jej zabicie grozi tam
kara mierci.
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Szlakiem Konfucjusza
Zapraszamy do odkrywania z nami miejsc, w których
w latach 551 do 479 p.n.e. ył i pracował najwikszy
chiski nauczyciel i myliciel Kong Fuzi, czyli Konfucjusz.
Nasza trasa daje niepowtarzaln okazj do poznania genezy
chiskiej filozofii ycia – konfucjonizmu oraz wspaniałych
metropolii Pastwa rodka.
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1

POLSKA
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzyma na około tydzie
przed planowanym wylotem.

2

7

KAIFENG LU

Przylot do Szanghaju, transfer do hotelu, lunch.
Czas na odpoczynek po podró y.

YANZHOU

NIA
Zwiedzanie wi tyni Nefrytowego Buddy – w której
znajduje si naturalnej wielko ci pos g wykonany
w cało ci z czystego i bardzo cennego nefrytu, przywieziony z Birmy w 1882 r. Siedz cy Budda inkrusto wany klejnotami wa y prawie ton . Nast pnie zwie dzanie Muzeum Historii, gdzie b d mogli Pa stwo
podziwia ponad 120 000 eksponatów prezentuj cych chi sk sztuk od tysi cleci. Wizyta w prze pi knych ogrodach Yu, zało onych za czasów panowania dynastii Ming w XVI wieku. Przejazd nocnym
poci giem do Yanzhou (miejsca sypialne).

YANZHOU QUFU LUNC

LACJA
Przyjazd do Yanzhou w godzinach porannych, przejazd autokarem do Qufu – miasta twórcy konfucjonizmu i symbolu chi skiej kultury i historii –
Konfucjusza. Był on wielkim filozofem, pedagogiem
a tak e politykiem w okresie Wiosny i Jesieni,
w wieku VI i V przed nasz er . Zakwaterowanie
w hotelu. Je eli czas pozwoli to wizyta w mauzoleum cesarza Shaohao i zwiedzanie wi tyni
Yanzhi. Nocleg w Qufu.

5

NIADA
NCH
Po niadaniu wjazd kolejk linow na szczyt góry
Tai (1600 m n.p.m). Wizyta w olbrzymiej maj cej
96 000 metrów kwadratowych – wi tyni Dai. wi tynia, wybudowana w 1009 roku jest znakomitym
przykładem chi skiej architektury. Ze szczytu
rozpo ciera si przepi kny widok – to tutaj
Konfucjusz powiedział „ wiat jest mały”. Po południu transfer na dworzec kolejowy i przejazd
nocnym poci giem do Kaifeng (miejsca sypialne).

SZANGHAJ LUNCH

SZANGH

QUFU TAISHAN
NIADAN
LACJA
Zwiedzanie wi tyni i Grobowca Konfucjusza
oraz Rezydencji Rodziny Konfucjusza, które
w 1994 roku zostały wpisane na List wiatowego
Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.
Kompleks ten nosi tak e nazw „ trzy Kong”,
zajmuje blisko 3500 m2, czyli ok. 233 hektarów
i posiada blisko tysi c budynków. Przejazd do
miasteczka Taishan, poło onego u stóp wi tej
góry taoizmu Tai. Nocleg w Taishan.

TAISHAN KAIFENG

6

8

CJA
Przyjazd do Kaifeng – staro ytnego miasta (jednego
z sze ciu najsłynniejszych staro ytnych stolic
Chin). Było ono stolic 7 dynastii od czasów ksi stwa Wei (IV wiek przed nasz er ) z epoki Walcz cych Królestw do dynastii Jin w XII wieku. Zwiedzanie Stalowej Wie y wybudowanej w 1049 roku,
za panowania dynastii Song. Wizyta w klasztorze
Da Xiangguo, w którym znajduje si wysoki na
6 metrów, pozłacany pos g Bodhisattwy z tysi cami
r k i oczu, wyrze biony z pnia wielkiego miłorz bu.
Wizyta w pawilonie smoka. Nocleg w Kaifeng.

KAIFENG SZAOLIN LUOYANG
Po niadaniu przejazd autokarem do Klasztoru
Szaolin, wybudowanego w V wieku za panowania
dynastii Wei. Jest on miejscem narodzin buddyzmu
medytacyjnego zen oraz chi skiej sztuki walki
Kung Fu. Zwiedzanie kompleksu klasztornego oraz
Lasu Stup, b d cego cmentarzem najwa niejszych
mistrzów klasztoru. Przejazd do Luoyang. Nocleg.

9

10

PEKIN
Przyjazd do Pekinu. Zwiedzanie najwi kszego
miejskiego placu na wiecie, Placu Tiananmen połoonego w samym sercu Pekinu. Zwiedzanie Zakazanego
Miasta, zwanego te Zimowym Pałacem Cesarskim
(UNESCO). Pałac wznosi si dokładnie w samym
centrum starego Pekinu. Budowa Zakazanego Miasta
rozpocz ła si w 1406 roku za czasów dynastii Ming
i trwała 14 lat. Pałac był rezydencj 24 cesarzy
z dynastii Ming i Qing. Zakazane Miasto jest najwi kszym zespołem pałacowym na wiecie i zajmuje
powierzchni 720 tysi cy metrów kwadratowych.
Zwiedzanie Pałacu Letniego (UNESCO) – najlepiej
zachowanego Ogrodu Cesarskiego, którego chi ska
nazwa Yihe Yuan oznacza Ogród Piel gnowania
Harmonii. Miejsce to jest poł czeniem pi knej
scenerii z bogactwem architektury. Przejazd obok
obiektów olimpijskich. Nocleg w Pekinie.

PEKIN
Wyprawa poza miasto na Wielki Mur (UNESCO),
którego budow rozpocz ł pierwszy cesarz Chin
z dynastii Qin. Wielki Mur miał chroni cesarstwo
przed najazdami koczowniczych plemion. Cz
Muru, która zachowała si do czasów współczesnych, została wzniesiona za czasów dynastii Ming
i była cz ci Jedwabnego Szlaku. Ta najwi ksza
budowla wiata rozci ga si na długo ci 6350
kilometrów, mog z niej Pa stwo podziwia prze pi kne krajobrazy otaczaj cych j gór Tianshou.
Zwiedzanie doliny Grobowców Cesarzy Dynastii
Ming, spacer Drog Kamiennych Postaci. Wieczorem
kolacja, podczas której głównym daniem b dzie
specjalno kuchni lokalnej – kaczka po peki sku.

LUOYANG PEKIN
Całodzienna wycieczka do Grot Longmen (UNESCO),
których budowa rozpocz ła si w V, a zako czyła
w XIII wieku. Odkryto w nich przeszło, 100 tys. figur,
3600 dzieł sztuki kaligraficznej oraz 40 pagód
buddyjskich. Po południu powrót do Luoyang i przejazd nocnym poci giem do Pekinu (miejsca sypialne).

PEKIN POLSKA

NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot
do Warszawy przez jeden z europejskich
portów lotniczych.
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i chi skie metropolie
Pełne tradycji i nowoczesno ci Cesarskie Stolice poł czone z dwu i półdniowym rejsem po
najdłu szej w Azji i trzeciej, co do wielko ci
rzece wiata - Chang Jiang, czyli Jangcy, w krótszej 15-dniowej odsłonie pozwol odkry
uroki majestatycznej chi skiej rzeki.

1

POLSKA
ZZbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe
informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około
tydzie przed planowanym wylotem.

P
PEKIN

A
Przylot do Pekinu, transfer do hotelu. Po południu
zwiedzanie najwi kszego miejskiego placu na
wiecie, Placu Tiananmen poło onego w samym
sercu Pekinu. Przejazd obok obiektów olimpijskich.
Kolacja i czas wolny.

PEKIN
Wyprawa poza miasto na Wielki Mur Chi ski, jeden
z siedmiu cudów wiata. Ta najwi ksza budowla
wiata rozci ga si na długo ci 6350 kilometrów,
mog z niej Pa stwo podziwia przepi kne krajobrazy otaczaj cych j gór Tianshou. Nast pnie
przejazd i zwiedzanie Grobowców Cesarzy z Dynastii Ming, do których droga wiedzie Alej Duchów
strze on przez monumentalne pos gi. Nocleg
w Pekinie.
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D?7:7D?;BKD9>AEB79@7
Zwiedzanie Zakazanego Miasta (UNESCO), zwanego
te Zimowym Pałacem Cesarskim. Pałac wznosi si
dokładnie w samym centrum starego Pekinu. Budowa Zakazanego Miasta rozpocz ła si w 1406 roku
za czasów dynastii Ming i trwała 14 lat. Pałac był
rezydencj 24 cesarzy z dynastii Ming i Qing. Zakazane Miasto jest najwi kszym zespołem pałacowym na wiecie i zajmuje powierzchni 720 tysi cy metrów kwadratowych. Zwiedzanie Pałacu
Letniego (UNESCO) - najlepiej zachowanego Ogrodu
Cesarskiego, którego chi ska nazwa Yihe Yuan
oznacza Ogród Piel gnowania Harmonii. Miejsce to
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jest poł czeniem pi knej scenerii z bogactwem
architektury. Przeja d ka rikszami po urokliwych
uliczkach najstarszej cz ci miasta tzw. Hutongach.
Wieczorem kolacja, podczas której głównym daniem
b dzie specjalno kuchni lokalnej - kaczka po peki sku. Przejazd nocnym poci giem do Xi’an (miejsca
sypialne).

5

A
XI’AN
Po przyje dzie wizyta w Muzeum Prowincji Shaanxi
- posiadaj cym bogate zbiory ukazuj ce histori tej
prowincji od czasów prehistorycznych po okres panowania dynastii Qing. Zwiedzanie Pagody Dzikiej
G si z VII wieku - symbolu Xi'an. Przejazd do Muzeum Armii Terakotowej (UNESCO) - grobowca pierwszego chi skiego cesarza, Qin Shi Huang Di, którego strze e armia siedmiu tysi cy figur naturalnej
wielko ci wykonanych z wypalonej gliny. Wieczorem bankiet piero kowy w słynnej restauracji
Defaczang. Nocleg w Xian.

6
Zwiedzanie miasta: spacer po zabytkowych murach
miasta, Wie a Dzwonu i Wie a B bna usytuowane
w samym sercu Xi'an. Spacer do dzielnicy muzułma skiej - pełnej w skich uliczek wypełnionych
straganami oferuj cymi wyroby rzemiosła ludowego
i pami tki. Wielki Meczet - jeden z najstarszych meczetów w Chinach, który jest znakomitym przykładem
poł czenia architektury islamu z tradycyjn klasyczn
architektur Chin. Wieczorem przelot do Chongquing jednego z najwi kszych miast w Chinach (aglomeracja
liczy ponad 30 mln mieszka ców). Po przylocie
transfer do hotelu i nocleg.

7
Po niadaniu zwiedzanie miasta. W programie:
zwiedzanie starego miasta Ciqikou, b d cego
niegdy t tni cym yciem portem handlowym, który
prawdziw wietno zyskał za czasów panowania
dynastii Ming. Kolejno wizyta w Hali Ludowej oraz
na Placu Ludowym, a nast pnie transfer na przysta ,
zaokr towanie na statek i nocleg.

8
Rejs po Jangcy. W ci gu dnia zej cie na l d i
zwiedzanie Fengdu (zwanego te Miastem Duchów)
- jednego z ciekawszych miejsc odwiedzanych w
czasie rejsu, gdzie znajduje si góra Pingdu Shan,
nazywana siedliskiem duchów i diabłów. Powrót na
statek, kontynuacja rejsu.

Przelot do Kantonu, zwiedzanie miasta, mi dzy
innymi: wi tyni Sze ciu Banianów, Mauzoleum Sun
Jat-sena, uznawanego za "ojca współczesnych Chin".
Zwiedzanie wi tyni Rodziny Chen, która składa si
z zespołu XIX-wiecznych budynków wzniesionych
w tradycyjnym stylu, ufundowanej przez członków
rodziny Chen. Nocleg w Kantonie.

9
Wcze nie rano wyruszamy w dalszy rejs. Zobaczymy;
trzy przełomy na rzece Jangcy: Przełom Qutang,
Przełom Wu i Przełom Xiling lub w zale no ci od
stanu wody - spływ innym z dopływów rzeki strumieniem Shennong. Nocleg na statku.

10
Zwiedzanie Wielkiej Tamy Trzech Przełomów zwiedzanie tej gigantycznej budowli, która na zawsze
zmieniła otaczaj cy krajobraz. Zako czenie rejsu w
Yichang, transfer na lotnisko i przelot do Szanghaju.
Po kolacji pokaz słynnej grupy szanghajskich
akrobatów. Nocleg.

Po niadaniu zwiedzanie wi tyni Nefrytowego Buddy,
w której umieszczono naturalnej wielko ci pos g
wykonany w cało ci z czystego i bardzo cennego
nefrytu przywiezionego z Birmy w 1882 r. Wizyta
w Szanghajskim Muzeum Historii - posiadaj cym
ponad 120 000 eksponatów prezentuj cych bogactwo
sztuki chi skiej na przestrzeni dziejów. Spacer po
malowniczym bulwarze, słynnym Bundzie, z którego
rozpo ciera si widok na nowoczesne budynki po
drugiej stronie rzeki Huangpu. Wizyta w przepi knych
ogrodach Yu, zało onych za czasów panowania
dynastii Ming w XVI wieku. Nocleg w Szanghaju.

Po niadaniu przejazd do Makao, zwanego równie
„Wschodnim Monte Carlo”. Po przyje dzie spacer po
starej cz ci miasta, gdzie znajduj si ruiny katedry
wi tego Pawła. Zwiedzanie poło onej u podnó a
wzgórza Penha wi tyni Bogini Matki A-Ma. Nocleg
w Makao.

Po niadaniu rejs do Hong Kongu. Wjazd na Wzgórze
Wiktorii, sk d rozpo ciera si wspaniały widok na
miasto i zatok . Nast pnie przejazd do zatoki Repulse znajduj cej si po drugiej stronie Hong Kongu.
Zwiedzanie rybackiej wioski Aberdeen i wizyta na
słynnym targu Stanleya. Zakwaterowanie i nocleg
w hotelu w Hong Kongu.

NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot do Warszawy przez jeden z europejskich portów lotniczych.
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Rejs po rzece Jangcy
i tajemnice Tybetu
Od historycznych miast północy, przez niezmierzone wody
rzeki Jangcy, a po majestatyczne szczyty Himalajów. Trasa
„Rejs po Jangcy i tajemnice Tybetu“ to unikalne poł czenie
nowoczesnoci wielomilionowych miast, relaksuj cego rejsu
oraz tajemnic zakl tych w tradycyjnych klasztorach Tybetu.
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1

POLSKA

SZANGHAJ YICHANG REJS PO JANGCY

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe
informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około
tydzie przed planowanym wylotem.

A

3

SZANGHAJ KOLACJA
Przylot do Szanghaju. Przejazd z lotniska superszybk kolejk magnetyczn MAGLEV. Transfer do hotelu.
Popołudniu zwiedzanie: spacer po słynnym Bundzie
– historycznym bulwarze nad rzek Huangpu oraz
t tni cej yciem ulicy Nankijskiej. Nast pnie rejs
statkiem po rzece Huangpu, podczas którego b dzie
mo na podziwia pi kne widoki na ponad 20 milionowe miasto. Wizyta w słyn cej z kawiarni i pubów,
dawnej dzielnicy francuskiej Xintiandi. Powrót do
hotelu, kolacja i nocleg.

6

7

9

REJS PO JANGCY
Wcze nie rano wyruszamy w dalszy rejs. Zobaczymy
ostatni z trzech przełomów – przełom Qutang.
W zale no ci od poziomu wody rejs przez tzw. Małe
Trzy Przełomy znajduj ce si na jednym z dopływów
Jangcy, rzece Daning lub spływ innym z dopływów
rzeki – strumieniem Shennong. Nocleg na statku.

SZANGHAJ
PPo niadaniu wizyta w Szanghajskim Muzeum Historii
- posiadaj cym ponad 120 000 eksponatów prezentuj cych bogactwo sztuki chi skiej na przestrzeni
dziejów. Spacer po głównym placu w mie cie –
Placu Ludowym, a nast pnie wizyta w przepi knych
ogrodach Yu, zało onych za czasów panowania
dynastii Ming w XVI wieku. Przejazd do pobliskiego
miasteczka handlowego Yuyuan, zwanego równie
„starym miastem”. Kolejno zwiedzanie nowoczesnej
dzielnicy miasta – Pudong oraz wjazd superszybk
wind na wie telewizyjn „Perła Orientu” (263 metry), z któr b d mogli Pa stwo podziwia wspaniał
panoram Szanghaju. Po kolacji pokaz słynnej grupy
szanghajskich akrobatów. Nocleg.

REJS PO JANGCY
JA
Dopłyni cie do Wielkiej Tamy Trzech Przełomów
– gigantycznej budowli, która na zawsze zmieniła
otaczaj cy krajobraz. Po pokonaniu luzy dalsza,
krajobrazowa cz rejsu. W programie przełom
Xiling oraz przełom Wu. Kolacja i nocleg na statku.

REJS PO JANGCY
Po niadaniu zej cie na l d i zwiedzanie staro ytnej
pagody Shibaozhai lub wizyta w Fengdu (zwanym te
miastem duchów) – jednym z najciekawszych miejsc
odwiedzanych podczas rejsu, gdzie znajduje si góra
Pingdu Shan, nazywana siedliskiem duchów i diabłów.
Powrót na statek i kontynuacja rejsu.

REJS PO JANGCY CHONGQING
9>;D=:U
Dopłyni cie do Chongqing – jednego z najwi kszych
miast w Chinach (aglomeracja liczy ponad 30 mln
mieszkanców). Zakonczenie rejsu. Przejazd do stolicy prowincji Syczuan – Cheng-du. Po drodze
zwiedzanie jednego z najsłynniejszych
chi skich zespołów jaski – grot Dazu. Kolacja
w lokalnej restauracji, gdzie b d Pa stwo mieli.
okazj spróbowa tradycyjnej kuchni syczua skiej
Nocleg w Chengdu.

Po niadaniu czas wolny. Przelot do Yichang i zaokr towanie na statek. Kolacja i nocleg.

5
2

8

CHENG:U LESHAN CHENG:U
Po niadaniu zwiedzanie miasta. W programie wizyta
w Centrum Hodowli i Bada Pandy Wielkiej. Kolejno
przejazd do pobliskiego miasta Leshan, gdzie znajduje si najwi kszy na wiecie, wyrze biony w skale
pos g Buddy. Powrót do Chengdu, kolacja i nocleg.

10

CHEN:GU LHASA
Po niadaniu wykwaterowanie z hotelu, transfer na
lotnisko i przelot do Lhasy. Po przylocie transfer do
hotelu i czas wolny na aklimatyzacj . Kolacja
z pokazem tradycyjnych ta ców tybeta skich. Nocleg
w Lhasie.
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H[`ifehp[Y[@Wd]Yo_jW`[cd_Y[JoX[jk

LHASA

N?¼7DF;A?D

D?7:7D?;BKD9>AEB79@7
Po âniadaniu zwiedzanie Pałacu Potala – dawnej zimowej rezydencji Dalai Lamy i centrum tybetaàskiego
rzÜdu. Główna konstrukcja została zbudowana przez
piÜtego Dalai LamÞ w XVII wieku. Wizyta w klasztorze
Jokhang majÜcym ponad 1300 lat, nastÞpnie spacer
wzdłuæ słynnej ulicy Barkhor, wokół klasztoru
Jokhang. Nocleg w Lhasie.

D?7:7D?;BKD9>AEB79@7
Przejazd do Muzeum Armii Terakotowej (UNESCO)
– grobowca pierwszego chiàskiego cesarza Qin Shi
Huang Di, którego strzeæe armia oâmiu tysiÞcy figur
naturalnej
n
wielkoâci wykonanych z wypalanej gliny.
Kolejno zwiedzanie Pagody Dzikiej GÞsi zbudowanej
w VII wieku. Spacer po dzielnicy muzułmaàskiej,
wizyta w Wielkim Meczecie, a nastÞpnie zwiedzanie
murów oraz bram starego miasta zbudowanych
w czasach dynastii Ming. Kolacja w tradycyjnej
restauracji Defchang powstałej w 1936 roku, gdzie
bÞdÜ mieli Paàstwo okazjÞ uczestnictwa w bankiecie
pieroækowym. Po kolacji transfer na dworzec kolejowy, przejazd nocnym pociÜgiem do Pekinu (miejsca
sypialne).

LHASA
D?7:7D?;BKD9>AEB79@7
Zwiedzanie klasztoru Drepung, którego historia
siÞga poczÜtku XV wieku. Był to najwiÞkszy klasztor
w Tybecie. NastÞpnie wizyta w Norbulingka – byłej
letniej rezydencji Dalai Lamy. Kolejno przejazd
nad otoczone górskimi szczytami jezioro Yamdrok
Tso, zwane âwiÞtym Jeziorem Skorpiona. Powrót do
Lhasy. Kolacja i nocleg.

B>7I7N?¼7D
D?7:7D?;AEB79@7
Po âniadaniu wykwaterowanie z hotelu, transfer na
lotnisko i przelot do Xi’an – dawnej stolicy Chin. Czas
wolny, kolacja i nocleg.

F;A?D

BKD9>AEB79@7
Po przyjeädzie transfer do hotelu, a nastÞpnie zwiedzanie miasta. Zwiedzanie najwiÞkszego miejskiego
placu na âwiecie – Placu Tiananmen połoæonego
w samym sercu Pekinu. Kolejno wizyta w áwiÜtyni
Nieba (UNESCO), która jest symbolem Pekinu oraz
najdoskonalszym przykładem architektury okresu
dynastii Ming. Zwiedzanie Zakazanego Miasta (UNESCO), zwanego teæ Zimowym Pałacem Cesarskim. Pałac wznosi siÞ dokładnie w samym centrum starego
Pekinu. Budowa Zakazanego Miasta rozpoczÞła siÞ
w 1406 roku za czasów dynastii Ming i trwała 14
lat. Pałac był rezydencjÜ 24 cesarzy z dynastii Ming
i Qing. Zakazane Miasto jest najwiÞkszym zespołem
pałacowym na âwiecie i zajmuje powierzchniÞ 720
tysiÞcy metrów kwadratowych. Na zakoàczenie dnia
wizyta na Wzgórzu WÞglowym, skÜd bÞdÜ mogli
Paàstwo podziwiaÙ wspaniały widok na Zakazane
Miasto i centrum Pekinu. Kolacja i nocleg.

F;A?D

D?7:7D?;BKD9>AEB79@7
Wyprawa poza miasto na Wielki Mur Chiàski (UNESCO), jeden z siedmiu cudów âwiata. Ta najwiÞksza
budowla âwiata rozciÜga siÞ na długoâci 6350 kilometrów, mogÜ z niej Paàstwo podziwiaÙ przepiÞkne
krajobrazy otaczajÜcych jÜ gór Tianshou. NastÞpnie
przejazd i zwiedzanie Grobowców Cesarzy z Dynastii Ming, do których droga wiedzie AlejÜ Duchów
strzeæonÜ przez monumentalne posÜgi. Nocleg
w Pekinie.

F;A?D

D?7:7D?;BKD9>AEB79@7
Po âniadaniu zwiedzanie Pałacu Letniego (UNESCO)
– najlepiej zachowanego Ogrodu Cesarskiego, którego chiàska nazwa brzmi Yihe Yuan oznacza Ogród
PielÞgnowania Harmonii. Miejsce to jest połÜczeniem
piÞknej scenerii z bogactwem architektury. Wizyta
w fabryce pereł, a nastÞpnie przejaædæka rikszami
po urokliwych uliczkach najstarszej czÞâci miasta
tzw. Hutongach. Wieczorem kolacja, podczas której
głównym daniem bÞdzie specjalnoâÙ kuchni lokalnej
– kaczka po pekiàsku.

F;A?DFEBIA7

NIADANIE
Po âniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Warszawy przez jeden z europejskich portów lotniczych.
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Wyprawa kolej na Dach wiata
Zapraszamy do odwiedzenia z nami Dachu wiata, gdzie dostaniemy
si najwyej połoon kolej na wiecie. Wspaniałe zabytki Tybetu
połczylimy ze zwiedzaniem najznamienitszych miast i zabytków
w Chinach. Wielki Mur, Zakazane Miasto, Armia Terakotowa,
wspaniałe klasztory oraz Pałac Potala to tylko niektóre atrakcje
podczas naszej wycieczki.
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Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około tydzie
przed planowanym wylotem.

6

KOLACJA
Przylot do Szanghaju, transfer do hotelu na
lunch. Po południu czas wolny na odpoczynek
po długiej podró y.
LACJA
Po niadaniu wizyta w Szanghajskim Muzeum
Historii – posiadaj cym ponad 120 000 eksponatów
ukazuj cych bogactwo sztuki chi skiej na prze strzeni dziejów. Spacer po malowniczym bulwarze,
słynnym Bundzie, z którego rozpo ciera si widok
na nowoczesne budynki po drugiej stronie rzeki
Huangpu. Wizyta w przepi knych ogrodach Yu,
zało onych za czasów panowania dynastii Ming
w XVI wieku. Wieczorem b d Pa stwo mieli okazj
zobaczy wyst p słynnej Szanghajskiej Grupy
Akrobatycznej. Nocleg w Szanghaju.

4

SZANGHAJ
CH
Po niadaniu zwiedzanie nowoczesnej dzielnicy
miasta – Pudong oraz wjazd szybk wind na wie
telewizyjn „Perła Orientu” (263 metry),
z której b d mogli Pa stwo podziwia wspaniał
panoram Szanghaju. Wieczorem przejazd nocnym
poci giem do Pekinu (miejsca sypialne).

5

JA
Przyjazd do Pekinu w godzinach porannych.
Zwiedzanie wi tyni Nieba, która jest jednym
z najwi kszych zabytków sakralnych Chin, a zarazem jednym z najpi kniejszych parków w Pekinie
i cennym zabytkiem historycznym wpisanym na
List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Zwiedzanie wi tyni Lamy – jednej z najznamienitszych w Pekinie wi ty lamaistycznych ze wspa niałym pos giem Buddy Maitrei maj cym 26
metrów wysoko ci. Wieczorem kolacja, podczas
której głównym daniem b dzie specjalno kuchni
lokalnej – kaczka po peki sku. Nocleg w Pekinie.

7

CJA
Po niadaniu zwiedzanie najwi kszego miejskiego
placu na wiecie, Placu Tiananmen poło onego
w samym sercu Pekinu. Przejazd obok obiektów
olimpijskich. Zwiedzanie Zakazanego Miasta, zwanego te Zimowym Pałacem Cesarskim (UNESCO).
Pałac wznosi si dokładnie w samym centrum starego Pekinu. Budowa Zakazanego Miasta rozpocz ła
si w 1406 roku za czasów dynastii Ming i trwała
14 lat. Pałac był rezydencj 24 cesarzy z dynastii
Ming i Qing. Zakazane Miasto jest najwi kszym
zespołem pałacowym na wiecie i zajmuje
powierzchni 720 tysi cy metrów kwadratowych.
Zwiedzanie Pałacu Letniego (UNESCO) – najlepiej
zachowanego Ogrodu Cesarskiego, którego chi ska
nazwa Yihe Yuan oznacza Ogród Piel gnowania
Harmonii. Miejsce to jest poł czeniem pi knej
scenerii z bogactwem architektury. Przeja d ka
rikszami po urokliwych uliczkach najstarszych
cz ci miasta tzw. Hutongach. Nocleg w Pekinie.

8

XI’

9

XI’

PEKIN XI’
Wyprawa poza miasto na Wielki Mur (UNESCO),
którego budow rozpocz ł pierwszy cesarz Chin
z dynastii Qin. Wielki Mur miał chroni cesarstwo
przed najazdami koczowniczych plemion. Cz
Muru, która zachowała si do czasów współczesnych, została wzniesiona za czasów dynastii Ming
i była cz ci Jedwabnego Szlaku. Ta najwi ksza
budowla wiata rozci ga si na długo ci 6350 kilometrów, mog z niej Pa stwo podziwia przepi kne
krajobrazy otaczaj cych j gór Tianshou. Zwiedzanie doliny Grobowców Cesarzy Dynastii Ming.
Po południu powrót do Pekinu i przejazd nocnym
poci giem do Xi’an (miejsca sypialne).

10

CJA
Rano przyjazd do Xi’an, staro ytnej stolicy cesarstwa. Zwiedzanie miasta: spacer po zabytkowych
murach miasta, Wie a Dzwonu i Wie a B bna
usytuowane w samym sercu Xi’an; Wielki Meczet –
jeden z najstarszych meczetów w Chinach, który
jest znakomitym przykładem poł czenia architektury islamu z tradycyjn klasyczn architektur
Chin. Składa si głównie z ogrodu w stylu chi skim
i w niczym nie przypomina muzułma skich mecze tów z innych cz ci wiata. Kolacja w tradycyjnej
restauracji Defachang powstałej w 1936 rok, gdzie
b d mieli Pa stwo okazj uczestniczenia
w bankiecie piero kowym.

Po niadaniu przejazd do Muzeum Armii Terakotowej (UNESCO) – grobowca pierwszego chi skiego
cesarza Qin Shi Huang Di, którego strze e armia
o miu tysi cy figur naturalnej wielko ci wykonanych z wypalonej gliny. Po lunchu czas wolny,
kolacja. Nocleg w Xi’an.

XI’
Po niadaniu wizyta w Muzeum Prowincji Shaanxi –
posiadaj cym bogate zbiory ukazuj ce histori tej
prowincji od czasów prehistorycznych po okres
panowania dynastii Qing. Zwiedzanie Pagody
Dzikiej G si z VII wieku – symbolu Xi’an. Przejazd
na lotnisko i przelot do Xining. Nocleg w Xining.

XINING LHASA
Przejazd słynnym poci giem – Qinghai do Tybetu.
Podró trwa 26 godzin, podczas którego poci g
pokonuje dystans 1956 kilometrów. Przez ponad 960
kilometrów poci g jedzie na wysoko ci ponad
4000 m n.p.m.
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LHASA

OLACJA
Po przyje dzie zwiedzanie klasztoru Sera, zało onego w 1419 roku b d cego jednym z naj wi t szych sanktuariów Tybetu. Nocleg w Lhasie.

LHASA NIADA
CJA
Po niadaniu zwiedzanie Pałacu Potala – dawnej
zimowej rezydencji Dalai Lamy i centrum tybeta skiego rz du. Główna konstrukcja została zbudowana przez pi tego Dalai Lam w XVII wieku.
Wizyta w klasztorze Jokhang maj cym ponad 1300
lat, nast pnie spacer wzdłu słynnej ulicy Barkhor,
wokół klasztoru Jokhang. Nocleg w Lhasie.

NIADAN
CJA
Po niadaniu rejs do Hong Kongu. Wjazd na Wzgórze Wiktorii, sk d rozpo ciera si wspaniały widok
na miasto i zatok . Nast pnie przejazd do zatoki
Repulse znajduj cej si po drugiej stronie Hong
Kongu. Zwiedzanie rybackiej wioski Aberdeen
i wizyta na słynnym targu Stanleya. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Hong Kongu.
NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot
do Warszawy przez jeden z europejskich
portów lotniczych.

LHASA NIADA
LACJA
Zwiedzanie klasztoru Drepung, którego historia
si ga pocz tku XV wieku. Był to najwi kszy klasztor
w Tybecie. Nast pnie wizyta w tybeta skiej pracowni
dywanów. Po południu wizyta w Norbulingka – byłej
letniej rezydencji Dalai Lamy. Nocleg w Lhasie.
LHASA
NI
CJA
Po niadaniu przejazd na lotnisko i przelot do
Kantonu. Po przylocie, je eli czas pozwoli, zwiedzanie miasta zało onego w 214 r. p.n.e.: Mauzoleum Sun Jat – sena, który uznawany jest
za „ojca współczesnych Chin”. Zwiedzanie wi tyni
Rodziny Chen, która składa si z zespołu
XIX – wiecznych budynków wzniesionych w tradycyjnym stylu, ufundowanej przez członków rodziny
Chen. Nocleg w Kantonie.

NIADA
LACJA
Po niadaniu przejazd autokarem do Makao, zwanego równie „Wschodnim Monte Carlo”. Po przyje dzie spacer po starej cz ci miasta, gdzie znaj duj si ruiny katedry wi tego Pawła. Zwiedzanie
poło onej u podnó a wzgórza Penha, wi tyni
Bogini Matki A-Ma. Nocleg w Makao.

e?
jest najwy ej poło on lini kolejow na wiecie.
1100 kilometrów trasy znajduje si na wysoko ci
ponad 4 000 metrów nad poziomem morza. St d
tras t potocznie nazywa si lini na "Dachu
wiata". Cała trasa z Qinjin do Lhasy liczy 1956
kilometrów. W celu unikni cia choroby wysokogórskiej pasa erów, na trasie kursuj specjalnie
zaprojektowane wagony - do przedziałów tłoczone jest powietrze o składzie
i ci nieniu jak na nizinach, a wagony posiadaj uszczelniane, podwójne okna. Poza tym
w ka dym poci gu jedzie lekarz i piel gniarka. Pr dko poci gu wynosi 100-120 km/h,
za podró z Pekinu do Lhasy zajmuje 47 godzin i 28 minut.
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Wszystko o Chinach
W trakcie ponad czterotygodniowej podróy proponujemy Pastwu
poznanie niezwykle bogatej historii i kultury Pastwa rodka.
Od cesarskich stolic północy, przez wspaniałe metropolie południa,
po wizyt w słyncym z zapierajcych dech w piersiach widoków,
tajemniczym Tybecie.
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1

POLSKA

2

SZANGHAJ LUNCH
Przylot do Szanghaju, lunch, zakwaterowanie
w hotelu. Czas wolny na odpoczynek po podró y.
Nocleg w Szanghaju.

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około tydzie
przed planowanym wylotem.

SZANGHAJ
Zwiedzanie Muzeum Szanghajskiego posiadaj cego
jedna z najlepszych kolekcji sztuki w Chinach.
Spacer po słynnym Bundzie – historycznym bulwarze nad rzek Huangpu. Wizyta w przepi knych
ogrodach Yu, zało onych za czasów panowania
dynastii Ming w XVI wieku. Wieczorem wyst p
akrobatów chi skich. Nocleg w Szanghaju.

5

6

SZANGHAJ ZHUJIAJIAO PEKIN
Całodniowa wycieczka i zwiedzanie Zhujiajiao –
słynnego miasteczka na wodzie. Jest ono poł czone sieci kanałów i małych mostów, które
powstały za panowania dynastii Ming. Było ono
wielkim i wa nym miejscem dla handlu ry em.
Powrót do Szanghaju, transfer na dworzec kolejowy, przejazd nocnym poci giem do Pekinu
(miejsca sypialne).

7

PEKIN
Przyjazd do Pekinu w godzinach porannych.
Zwiedzanie wi tyni Nieba , która jest symbolem
Pekinu oraz najdoskonalszym przykładem architektury okresu dynastii Ming. Zwiedzanie
wi tyni Lamy – jednej z najznamienitszych
w Pekinie wi ty lamaistycznych ze wspaniałym
pos giem Buddy Maitrei maj cym 26 metrów wysoko ci. Wieczorem kolacja, podczas której głównym
daniem b dzie specjalno kuchni lokalnej –
kaczka po peki sku.

PEKIN
Po niadaniu wizyta na najwi kszym placu miej skim wiata – Tiananmen (Plac Niebia skiego
Spokoju). Przejazd obok obiektów olimpijskich.
Nast pnie wizyta w Zakazanym Mie cie (UNESCO),
zwanym równie Zimowym Pałacem Cesarskim.
Zwiedzanie Pałacu Letniego (UNESCO) – najlepiej
zachowanego Ogrodu Cesarskiego, którego chi ska
nazwa Yihe Yuan oznacza Ogród Piel gnowania
Harmonii. Miejsce to jest poł czeniem pi knej
scenerii z bogactwem architektury. Przeja d ka
rikszami po urokliwych uliczkach najstarszej cz ci
miasta tzw. Hutongach. Nocleg w Pekinie.

PEKIN LUOYANG
Wyprawa poza miasto na Wielki Mur Chi ski
(UNESCO), jeden z siedmiu cudów wiata. Ta
najwi ksza budowla wiata rozci ga si na długo ci 6350 kilometrów. Mog z niej Pa stwo podzi wia przepi kne krajobrazy otaczaj cych j gór
Tianshou. Nast pnie przejazd i zwiedzanie
Grobowców Cesarzy z Dynastii Ming, do których
droga wiedzie Alej Duchów strze on przez monu mentalne pos gi. Transfer na dworzec kolejowy
i przejazd nocnym poci giem do Luoyang (miejsca
sypialne).

8

LUOYANG
Przyjazd do Luoyang. Zwiedzanie Grot Longmen
(UNESCO), których budowa rozpocz ła si mniej
wi cej w 493 roku naszej ery. Ich ogólna liczba
wynosi ponad 2300. Odkryto w nich przeszło
100 tys. figur, 3600 dzieł sztuki kaligraficznej
oraz 40 pagód buddyjskich. Po południu zwiedzanie miasta i czas wolny. Nocleg w Luoyang.

9

LUOYANG KLASZTOR SZAOLIN
N?’AN
Nad ranem przejazd i wizyta w Klasztorze Szaolin –
miejscu narodzin buddyzmu medytacyjnego Chan
oraz kolebce chi skiej sztuki walki Kung Fu. Zwie dzanie kompleksu klasztornego i Lasu Stup, który
jest cmentarzem najwi kszych mistrzów klasztoru. Powrót do Luoyang i przejazd nocnym poci giem do Xi’an (miejsca sypialne).

Wszystko o Chinach

10

XI’AN LUN

ACJA
Przyjazd do Xi’an – dawnej stolicy Chin. Zwiedzanie murów oraz bram starego miasta zbudowanych w czasach dynastii Ming. Zwiedzanie Wie y
Dzwonu i Wie y B bna usytuowanych w samym
sercu Xi’an; spacer po dzielnicy muzułma skiej,
wizyta w Wielkim Meczecie – jednym z najstarszych meczetów w Chinach, który jest znakomitym przykładem poł czenia architektury islamu
z tradycyjn klasyczn architektur Chin. Kolacja
w tradycyjnej restauracji Defachang powstałej
w 1936 roku, gdzie b d mieli Pa stwo okazj
uczestniczenia w bankiecie piero kowym.

XI’AN
Przejazd do Muzeum Armii Terakotowej (UNESCO) –
grobowca pierwszego chi skiego cesarza Qin Shi
Huang Di, którego strze e armia o miu tysi cy
figur naturalnej wielko ci wykonanych z wypalanej
gliny. Po południu czas wolny. Nocleg w Xi’an.

XI’AN LHASA TSEDANG
NI
A
Po niadaniu wizyta w Muzeum Prowincji Shaanxi,
które posiada jedn z najlepszych kolekcji sztuki
w Chinach. Zwiedzanie Pagody Dzikiej G si zbudowanej w VII wieku. Transfer na lotnisko i przelot
do Lhasy (albo opcjonalnie, w zale no ci od godziny
wylotu, transfer na lotnisko w godzinach porannych
bez zwiedzania muzeum). Po przylocie
zakwaterowanie w hotelu w Tsedang. Wizyta
w Klasztorze Trandruk Gompa, jednym z pierwszych klasztorów buddyjskich, ufundowanym
przez pierwszego króla Tybetu. Nocleg w Tsedang.

LHASA NIAD
Wizyta w Pałacu Potala, dawnej zimowej rezydencji Dalai Lamy i centrum tybeta skiego rz du.
Główna konstrukcja została zbudowana przez
pi tego Dalai Lam w XVII wieku. Zwiedzanie
klasztoru Sera, zało onego w 1419 roku b d cego
jednym z naj wi tszych sanktuariów Tybetu.
Wizyta w klasztorze Jokhang maj cym ponad
1300 lat, nast pnie spacer wzdłu słynnej ulicy
Barkhor, wokół klasztoru Jokhang. Nocleg w Lhasie.

Po niadaniu wycieczka do nie nej Góry Nefryto wego Smoka, wjazd wyci giem krzesełkowym na
wysoko 4000 metrów ponad poziomem morza,
sk d rozpo ciera si wspaniały widok na pobliskie
o nie one szczyty i lodowce. Wizyta w klasztorze
Yufeng i le cej w pobli u wiosce Naxi. Po kolacji
w restauracji w starej cz ci miasta składaj cej si
ze specjałów kuchni Lijiang, koncert orkiestry
mniejszo ci narodowej Naxi. Nocleg w Lijiang.

LHASA

LIJIANG DALI

Zwiedzanie klasztoru Drepung, którego historia
si ga pocz tku XV wieku. Był to najwi kszy klasztor
w Tybecie. Nast pnie wizyta w tybeta skiej pracowni
dywanów. Po południu wizyta w Norbulingka – byłej
letniej rezydencji Dalai Lamy. Nocleg w Lhasie.

Przejazd do Dali w godzinach porannych. Miasto liczy
ponad 3 miliony mieszka ców. W czasach staro yt nych było stolic władców z dynastii Nanzhao i Dali.
Zwiedzanie Starych Murów Miejskich, Bramy Miejskiej i Ulicy Cudzoziemców. Nocleg w Dali.

LHASA CHENGDU
Po niadaniu przejazd na lotnisko i przelot do
stolicy prowincji Syczuan-Chengdu. Po przylocie
zwiedzanie miasta m.in; wioska Dufu (Dufucaotang), wi tynia Wuhou, która została zbudowana
dla uczczenia pami ci słynnego premiera królestwa
Shu z Okresu Trzech Królestw – Zhuge Lianga.
Nocleg w Chengdu.

CHENGDU
Wizyta w Centrum Hodowli i Bada Pandy
Wielkiej – zlokalizowanej ok. 10 km od
centrum Chengdu. Po powrocie czas wolny.
Nocleg w Chengdu.

CHENGDU LIJIANG
TSEDANG LHASA
Po niadaniu wizyta w Yumbulakang, legendarnym
pierwszym pałacu królewskim w Tybecie oraz
w Grobowcach Tybeta skich Królów. Po południu
powrót do Lhasy. Czas wolny, nocleg w Lhasie.

LIJIANG

Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot do
Lijiang, miasteczka zbudowanego ponad 800 lat
temu, które w 1997 roku zostało wpisane na List
wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO . Zwiedzanie
Starego Miasta, parku Stawu Czarnego Smoka,
wizyta na dziedzi cu rodziny Mu i w muzeum kultury
mniejszo ci etnicznej Naxi Dongba. Nocleg w Lijiang.

21 DALI

Zwiedzanie słynnych Trzech Pagód zbudowanych
w VIII wieku, aby chroni mieszka ców przed
nieszcz ciami. Najwy sza z pagód ma ponad
70 metrów wysoko ci. Wizyta w Starym Mie cie
ludno ci Xizhou Bai (UNESCO), podziwianie tradycyjnej ceremonii parzenia herbaty ludu Bai, rejs
statkiem po jeziorze Erhai. Nocleg w Dali.

22

DALI
Przejazd autokarem do Kunming – Miasta Wiecznej
Wiosny, stolicy prowincji Yunnan. Zwiedzanie
Muzeum Prowincji Yunnan, wycieczka na Wzgórza
Zachodnie, których ogromn atrakcj jest Brama
Smoka – niezwykły, pełen grot zespół wi tynny,
zawieszony na pionowej skale, z której rozci ga si
widok na gładk tafle jeziora Dian Chi. Wizyta
w Wielkim Pawilonie. Nocleg w Kunming.

37

KUNMING SHILIN KUNMING

Y

Po niadaniu przejazd do słynnego Kamiennego
Lasu, jednego z najbardziej niesamowitych zjawisk
naturalnych w Chinach. Składa si on z 80
hektarów niezliczonych staro ytnych wapiennych
urwisk i wzniesie , stworzonych w wyniku erozji
przez wiatr i wod około 270 milionów lat temu.
Powrót do Kunming, nocleg.

Po niadaniu czas wolny, który mo na b dzie po wi ci na zwiedzanie pi knych plenerów Yangshuo.
Po południu powrót do Guilin, wieczorem przejazd
nocnym poci giem do Kantonu (miejsca sypialne).

KUNMING GUILIN
Przelot do Guilin. Po przylocie zwiedzanie Jaskini
Trzcinowego Fletu i Góry Tr by Słonia, uwa anej
za najsłynniejsz gór w Guilin. Nocleg w Guilin.

GUILIN

Przyjazd do Kantonu, zwiedzanie miasta, mi dzy
innymi: wi tyni Sze ciu Banianów, Mauzoleum Sun
Jat-sena, który uznawany jest za „ojca współczesnych Chin”. Zwiedzanie wi tyni Rodziny Chen,
która składa si z zespołu XIX-wiecznych budynków
wzniesionych w tradycyjnym stylu, ufundowanej
przez członków rodziny Chen. Nocleg w Kantonie.

Po niadaniu rejs do „Perły Orientu” – Hong
Kongu. Wjazd na Wzgórze Wiktorii, sk d
rozpo ciera si wspaniały widok na miasto
i zatok . Nast pnie przejazd do zatoki Repulse
znajduj cej si po drugiej stronie Hong Kongu.
Zwiedzanie rybackiej wioski Aberdeen i wizyta na
słynnym targu Stanleya. Zakwaterowanie i nocleg
w hotelu w Hong Kongu.
NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot
do Warszawy przez jeden z europejskich
portów lotniczych.

GUILIN Y
Po niadaniu przejazd na przysta Zhujiang i rejs
po rzece Li. Przybycie do Yangshuo, zwiedzanie
miasteczka i wizyta na słynnym bazarze Yangshuo.
Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Yangshuo.

e?
nie na Góra Nefrytowego Smoka
to najwy sze pasmo górskie po południowej
stronie rzeki Jangcy stanowi ce przedsionek
Himalajów. Pasmo rozci ga si na długo ci
35 km i ma ponad 12 km szeroko ci. W jego
skład wchodzi 13 wierzchołków. Układaj si
w form , która przypomina nefrytowego smoka
le cego pomi dzy warstw niegu, a chmurami.
Najwy szy szczyt wznosi si na wysoko 5596 m i wci stanowi wyzwanie dla alpinistów –
nigdy jeszcze nie został przez nikogo zdobyty. Na zboczach tego pasma znajduje si lodowiec
uformowany miliony lat temu. To jednocze nie jedyny lodowiec, jaki spotka mo na w Chinach
poza terenem najwy szych pasm górskich.

38

ółte Góry
Huang Shan, czyli ółte Góry, od wieków przyci gały swoim
pi knem artystów i mieszka ców Chin. Ponad siedemdziesi t
granitowych szczytów, nieprzebrane bogactwo fauny i flory,
gor ce ródła oraz wodospady od wieków były inspiracj dla
malarzy i poetów. Zapraszamy do poznania z nami tego
prawdopodobnie najpi kniejszego zaktka Chin.
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1

POLSKA

PEKIN TUNXI

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około tydzie
przed planowanym wylotem.

2

PEKIN L

NIADA
OLACJA
Wyprawa poza miasto na Wielki Mur (UNESCO),
którego budow rozpocz ł pierwszy cesarz Chin
z dynastii Qin. Wielki Mur miał chroni cesarstwo
przed najazdami koczowniczych plemion. Cz
Muru, która zachowała si do czasów współczesnych, została wzniesiona za czasów dynastii Ming
i była cz ci Jedwabnego Szlaku. Ta najwi ksza
budowla wiata rozci ga si na długo ci 6350 kilo metrów, mog z niej Pa stwo podziwia przepi kne
krajobrazy otaczaj cych j gór Tianshou. Je eli
czas pozwoli zwiedzanie doliny Grobowców Cesarzy Dynastii Ming, spacer Drog Kamiennych
Postaci. Po kolacji przelot do Tunxi, starego
miasta handlowego, zało onego w XII wieku.
Nocleg w Tunxi.

CJA
Przylot do Pekinu, transfer do hotelu. Po południu
zwiedzanie najwi kszego miejskiego placu na
wiecie, Placu Tiananmen poło onego w samym
sercu Pekinu. Przejazd obok obiektów olimpijskich.
Kolacja i czas wolny.

PEKIN

NIADA
CJA
Od rana zwiedzanie Zakazanego Miasta, zwanego
te Zimowym Pałacem Cesarskim (UNESCO). Pałac
wznosi si dokładnie w samym centrum starego
Pekinu. Budowa Zakazanego Miasta rozpocz ła si
w 1406 roku za czasów dynastii Ming i trwała
14 lat. Pałac był rezydencj 24 cesarzy z dynastii
Ming i Qing. Zakazane Miasto jest najwi kszym
zespołem pałacowym na wiecie i zajmuje
powierzchni 720 tysi cy metrów kwadratowych.
Zwiedzanie Pałacu Letniego (UNESCO) – najlepiej
zachowanego Ogrodu Cesarskiego, którego chi ska
nazwa Yihe Yuan oznacza Ogród Piel gnowania
Harmonii. Miejsce to jest poł czeniem pi knej
scenerii z bogactwem architektury. Przeja d ka
rikszami po urokliwych uliczkach najstarszych
cz ci miasta tzw. Hutongach. Wieczorem kolacja,
podczas której głównym daniem b dzie specjalno kuchni lokalnej – kaczka po peki sku.

5

6

9

NI
CJA
Po niadaniu wizyta na zabytkowej Starej Ulicy – Lao
Jie, na której a roi si od sklepów z pami tkami oraz
wyrobami z drewna. Nast pnie wizyta w zabytkowych wioskach Hongcun i Xidi w prowincji Yixian.
Przejazd do Wenquan i zakwaterowanie w hotelu.
Po południu zwiedzanie miasteczka. Nocleg.

ÓŁTE GÓRY
NIAD

LACJA

ÓŁTE GÓRY
Po niadaniu wizyta na Szczycie Lwa, Szczycie
Pocz tku Wiary. Wej cie na punkt widokowy
na Szczycie Feilai (Lataj ca Skała) oraz na
Szczyt Czerwonej Chmury. Nocleg.

ÓŁTE GÓRY TUNXI
NIAD
CJA
Je eli chc Pa stwo obserwowa wschód sło ca
w pobli u hotelu, nale y wsta bardzo wcze nie.
Po niadaniu zej cie do Doliny Chmur wschodnimi
schodami. Powrót do Tunxi w godzinach wieczornych. Kolacja i zakwaterowanie w hotelu.

TUNXI SZANGHAJ
Po niadaniu przelot do Szanghaju. Spacer po malowniczym bulwarze, słynnym Bundzie, z którego rozpociera si widok na nowoczesne budynki po drugiej
stronie rzeki Huangpu. Wizyta w przepi knych ogrodach Yu, zało onych za czasów panowania dynastii
Ming w XVI wieku. Zwiedzanie wi tyni Nefrytowego
Buddy, w której umieszczono naturalnej wielko ci
pos g wykonany w cało ci z czystego i bardzo
cennego nefrytu przywieziony z Birmy w 1882 r.
Nocleg w Szanghaju.

TUNXI WENQUAN

Wjazd kolejk linow na szczyt, wizyta w Jadeitowym Pawilonie. Dalej szlak wiedzie przez Tiandu
Feng (Niebia ski Główny Szczyt ), Szczyt Kwiatu
Lotosu (1864 m n.p.m.) oraz Baibu Yunti (Drabin
w Chmurach). Przejazd i nocleg w Hotelu West Lake.

7

8

10

SZANGHAJ
Po niadaniu wizyta w Szanghajskim Muzeum Historii – posiadaj cym ponad 120 000 eksponatów
prezentuj cych bogactwo sztuki chi skiej na prze strzeni dziejów. Zwiedzanie nowoczesnej dzielnicy
miasta – Pudong oraz wjazd szybk wind na wie
telewizyjn „Perła Orientu” (263 metry), z której
b d mogli Pa stwo podziwia wspaniał panoram
Szanghaju. Czas wolny. Powrót do hotelu.

SZANGHAJ POLSKA

NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot
do Warszawy przez jeden z europejskich portów
lotniczych.

40

Na Dachu wiata
Odkryj z nami tajemnice Dachu wiata. Niesamowite, zapierajce
dech w piersiach widoki, bogactwo kultury i sztuki, wspaniałe
witynie i klasztory oraz siedmiodniowe safari samochodami
z napdem na cztery koła, to nasz przepis na wypraw w najwysze góry wiata.
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POLSKA
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około tydzie
przed planowanym wylotem.

HONG KONG KUNMING
Przylot do Hong Kongu, transfer na lotnisko,
przelot do Kunming – Miasta Wiecznej Wiosny,
b d cego stolic prowincji Yunnan. Po przylocie
transfer do hotelu i czas wolny.

6
–

DEQUEN MARKHAM LHASA

TSEDANG LHASA PEKIN

Po niadaniu wyjazd z Dequen i pocz tek siedmiodniowego safari samochodami z nap dem na
cztery koła, przez drogi i bezdro a Płaskowy u
Tybeta skiego. Trasa safari wiedzie przez miejsco wo ci: Markham (nocleg), Zogong(nocleg), Baxoi
(nocleg), Rawok (nocleg), Bayi (2 noclegi) docieraj c w ko cu do wi tego miasta Lhasa (nocleg).
Po drodze zobaczymy m.in. jedyny katolicki ko ciół
w Tybecie, lodowiec, góry Dongala
(5008 m n.p.m.) i Mila (5020 m n.p.m.), rzeki Yugu,
Lanchang, jezioro Basum Tso, wiosk Nyingshi
i liczne klasztory buddyjskie.

Po niadaniu w hotelu przejazd na lotnisko
w Lhasie i przelot do Pekinu. Po przylocie transfer
do hotelu i czas wolny.

PEKIN POLSKA

NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot do
Polski przez jeden z portów lotniczych w Europie.

KUNMING ZHONGDIAN
NIA
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot do
Zhongdian. Po przylocie wizyta w klasztorze Sumtzelling, jednej z najpopularniejszych buddyjskich
wi ty w Tybecie. Nocleg w Zhongdian.

ZHONGDIAN
Wizyta w Parku Narodowym Pudatso, słyn cym
ze swych malowniczych widoków oraz jezior
Sudu i Napa. Nast pnie wizyta w wiosce mniejszo ci etnicznej Folk . Nocleg w Zhongdian.

5

LHASA
Po niadaniu wizyta w Pałacu Potala - dawnej
zimowej rezydencji Dalai Lamy i centrum tybeta skiego rz du. Główna konstrukcja została zbudowana przez pi tego Dalai Lam w XVII wieku. Zwiedzanie klasztoru Sera, zało onego w 1419 roku
b d cego jednym z naj wi tszych sanktuariów
Tybetu. Wizyta w klasztorze Jokhang maj cym
ponad 1300 lat, nast pnie spacer wzdłu słynnej
ulicy Barkhor, wokół klasztoru Jokhang. Nocleg.

Czy wiesz, e?

LHASA
ZHONGDIAN DEQUEN
Po niadaniu przejazd autobusem do oddalonego
o ok. 100 km. Dequen. Po drodze wizyta m.in. nad
jeziorem Napa i nad przełomem rzeki Jinsha. Wizyta
w wi tyni buddyjskiej Dongzhulin. Nocleg w Dequen.

Zwiedzanie klasztoru Drepung, którego historia
si ga pocz tku XV wieku. Był to najwi kszy klasztor w Tybecie. Nast pnie wizyta w tybeta skiej
pracowni dywanów. Po południu wizyta w Norbulingka – byłej letniej rezydencji Dalai Lamy.

LHASA TSEDANG
Całodniowa wycieczka autokarowa do Tsedang
i zwiedzanie Yumbulakang, legendarnego pierwszego pałacu królewskiego w Tybecie. Nast pnie
podró do klasztoru Changzhu i klasztoru Samye,
pierwszego buddyjskiego klasztoru w Tybecie,
wybudowanego przez króla Trisong Detsen w 766
roku. Klasztor Samye jest jednym z najwa niejszych
klasztorów w historii Tybetu. Nocleg w Tsedang.

Klasztor Sera,
zało ony w 1419 roku u stóp wzgórza
Tatipu, stanowił jeden z trzech
głównych klasztorów tzw. ółtej Sekty
w Lhasie. Tradycj tego miejsca s tzw.
debaty mnichów – lekcje sztuki dyskusji
i perswazji. Nie trzeba rozumie tre ci
rozmów, wystarczy posłucha , z jakim
kunsztem i zaanga owaniem s one
prowadzone.
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Jedwabnym Szlakiem
Staro ytny szlak handlowy przez wieki
wykorzystywany był do wymiany towarowej Chin z Europ i Bliskim Wschodem.
Cesarskie miasta, wspaniałe metropolie,
pustynne twierdze i nieprzebrane bogactwo kultury – wszystko to zobaczymy
podró uj c jednym z najdłu szych i najstarszych l dowych szlaków handlowych.

1

2

DUNHUANG
JIAYUGUAN

MUR CHIŃSKI

SZANGHAJ XI’AN

XI’AN
Przyjazd do Xi'an w godzinach porannych. Wizyta
w Muzeum Prowincji Shaanxi, które posiada jedn
z najlepszych kolekcji sztuki w Chinach.
Zwiedzanie Muzeum Armii Terakotowej (UNESCO) grobowca pierwszego chi skiego cesarza, Qin Shi
Huang Di. Zwiedzanie murów, bram starego miasta
oraz Wie y B bna wybudowanych w okresie
panowania dynastii Ming. Wieczorem bankiet
piero kowy w słynnej restauracji Defachang.

LANZHOU

TYBET
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PEKIN

XI’AN
SZANGHAJ

SZANGHAJ LUNCH
Przylot do Szanghaju, lunch, zakwaterowanie
w hotelu. Czas wolny.
Zwiedzanie Muzeum Szanghajskiego posiadaj cego
jedn z najlepszych kolekcji sztuki w Chinach.
Spacer po słynnym Bundzie - historycznym
bulwarze nad rzek Huangpu. Wizyta w ogrodach
Yu, zało onych w XVI wieku. Przejazd nocnym
poci giem do Xi'an (miejsca sypialne).

URMQUI
TURFAN
KASHGAR

POLSKA
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe
informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około
tydzie przed planowanym wylotem.

XI’AN LANZHOU
Zwiedzanie Pagody Dzikiej G si zbudowanej w VII
wieku. Przelot do Lanzhou. Po przylocie wizyta na
wzgórzu Białej Pagody, na szczycie, którego
wznosi si wi tynia zbudowana w okresie
panowania dynastii Yuan. Nocleg w Lanzhou.
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LANZHOU XIAHE
Przejazd autobusem do Xiahe, zwiedzanie Grot
Binglingshi, które były dr one od 420 roku
i rozbudowywane na przestrzeni wielu dynastii,
zwłaszcza dynastii Tang. Nast pnie przejazd
i zwiedzanie Klasztoru Labrang, który został
zbudowany w 48 roku panowania dynastii Qing
czyli w 1709 roku. Wn trza klasztoru kryj wiele
cennych rze b, malowideł, tysi ce buddyjskich
ksi g i innych zabytków kultury tybeta skiej.
Nocleg w Xiahe.

7

XIAHE LANZHOU

11

DUNHUANG URMQUI
Dunhuang był jednym z najwa niejszych
przystanków na trasie staro ytnego Szlaku
Jedwabnego, odgrywał kluczow rol w chi skich
wymianach handlowych i kulturowych z zachodem
w czasach antycznych. Zwiedzanie Grot Dunhuang
(Jaskinie Mogao), mieszcz cych 45000 metrów

13

14

URMQUI TURFAN

TTURFAN URMQUI

15

ASHGAR

Po
P niadaniu zwiedzanie ruin dawnej stolicy
U
Ujgurów - Gaochang zało onej w VII wieku, b d cej
głównym o rodkiem na Jedwabnym Szlaku. Dalej
przejazd i zwiedzanie jaski Tysi ca Buddów
i Meczetu Sugong. Spacer po okolicy z pi kn
panoram na Płomienne Góry, które wygl daj
w południe jakby płon ły w sło cu. Podró do
Urmuqi, wieczorny lot do Kashgar. Zakwaterowanie
w hotelu i nocleg.

URMQUI
Po niadaniu przejazd na lotnisko i przelot do
Pekinu. Po przylocie zwiedzanie najwi kszego
miejskiego placu na wiecie, Placu Tiananmen
(Plac Niebia skiego Spokoju). Nast pnie
zwiedzanie Zakazanego Miasta (UNESCO) zwanego
Zimowym Pałacem Cesarskim. Budowa
Zakazanego Miasta rozpocz ła si w 1406 roku za
czasów dynastii Ming i trwała 14 lat. Pałac był
rezydencj 24 cesarzy z dynastii Ming i Qing.
Zakazane Miasto jest najwi kszym zespołem
pałacowym na wiecie i zajmuje powierzchni 720
tysi cy metrów kwadratowych. Nocleg w Pekinie.

11

12

ASHGAR URMQUI
Po niadaniu zwiedzanie Kashgar Altigar,
najwi kszego meczetu w Chinach, maj cego ponad
500 lat. Wizyta w mauzoleum Abac Hoja
(Pachn cej Damy), masywnym, eleganckim
budynku wbudowanym w 1640 roku w typowym
islamskim stylu. Wizyta na imponuj cym Wielkim
Bazarze. Podró na lotnisko i wieczorny lot do
Urmuqi. Nocleg w Urmqui.

URMQUI
Urmqui jest stolic Autonomicznego Regionu
Xinjiang Uyghur. Jest ono miastem poło onym
najdalej na wiecie od oceanu (2250 km). Wizyta
w Muzeum Autonomicznego Regionu Xinjiang
Uyghur, posiadaj cego kolekcj ponad 50000
reliktów kulturowych charakteryzuj cych si
szczególnymi cechami etnicznymi. Przejazd nad
Niebia skie Jezioro, 117 km na północ od Urmuqi,
le ce w ła cuchu Tienszan. Odwiedzamy Erdaoqiao
Bazaar, tradycyjny targ ludzi z Uyghur, gdzie
zobaczy mo na tradycyjne dla tego regionu
r kodzieło, jedwabne dywany, suszone owoce
i wszystkie rodzaje przypraw. Nocleg w Urmqui.

Przejazd do Turfan, poło onego w kotlinie
Turfa skiej (154 metry poni ej poziomu morza). To
najni ej poło ony punkt w Chinach kontynentalnych
i druga najgł bsza depresja na wiecie (zaraz po
Morzu Martwym). Po drodze zwiedzanie ruin Jaiohe.
Nast pnie wizyta w Karez, kompleksie irygacyjnym
składaj cym si ze studni poł czonych przez
podziemne kanały, maj cym przeciwdziała
upałowi i suszy panuj cym na tym obszarze.
Wizyta w Dolinie Winoro li, przepi knym labiryncie
winnic. Nocleg w Turfan.

AYUGUAN DUNHUANG
Po niadaniu przejazd do Przeł czy Wielkiego
Muru. Jest to forteca w kształcie trapezu z dwoma
imponuj cymi wie ami przy bramie stoj cymi
symetrycznie naprzeciwko siebie na długim na
773 metry murze. Nast pnie zwiedzanie
Wisz cego Wielkiego Muru, zbudowanego na
górskim urwisku. Po południu przejazd do
Dunhuang, podczas którego mo na podziwia
bezkresn sceneri pustynn . Zakwaterowanie
w hotelu i nocleg.

9
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AYUGUAN

Po niadaniu zwiedzanie Klasztoru Labrang
Tashikyil zało onego w 1709 roku. Jest on jednym
z sze ciu wielkich klasztorów Gulukpa w Tybecie.
W czasach jego wietno ci klasztor Labrang
Tashikyil zamieszkiwało 4000 mnichów, obecnie
studiuje ich tam ponad 2000. Popołudniu przejazd
na lotnisko w Lanzhou i przelot do Jiayuguan. Po
przylocie zakwaterowanie w hotelu i kolacja.
Nocleg w Jiayuguan.

8

kwadratowych fresków i 2415 pomalowanych rze b.
Wizyta na wzgórzach: Mingsha (Wzgórze Nuc cych
Piasków) i Wiosny Półksi yca. Podró na lotnisko,
wieczorny lot do Urmuqi.

16

Wyprawa poza miasto na Wielki Mur (UNESCO),
którego budow rozpocz ł pierwszy cesarz Chin
z dynastii Qin. Cz Muru, która zachowała si do
czasów współczesnych, została wzniesiona za
czasów dynastii Ming i była cz ci Jedwabnego
Szlaku. Ta najwi ksza budowla wiata rozci ga si
na długo ci 6350 kilometrów, mog z niej Pa stwo
podziwia przepi kne krajobrazy otaczaj cych j
gór Tianshou. Zwiedzanie doliny Grobowców
Cesarzy Dynastii Ming, spacer Drog Kamiennych
Postaci. Nocleg w Pekinie.
NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot do
Warszawy przez jeden z europejskich portów
lotniczych.
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Wszystko o Indiach
Indie to niesamowita kraina kontrastów. W tym samym momencie
potrafi zachwyci swoim ba niowym pi knem i zaszokowa zwyczajami
ycia mieszka ców. Kraj ten to sprawdzian dla ka dego podró nika,
globtrotera spragnionego duchowego katharsis. Indie przenosz
turyst w magiczny wiat rodem z „Bani z tysica i jednej nocy”.

DELHI
AGRA

D AJPUR

WARANASI
KALKUTA

BOMBAJ

CHENNAI (MADRAS)

KOCHIN
ALLEPPEY

MAHABALIPURAM
PONDICHERRY
TAND AWUR
MADURAJ

PERIYAR
KOVALAM
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1

POLSKA

2

DELHI

3

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed podró . Wylot do Indii przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około tydzie
przed planowanym wylotem.

Przylot do Delhi, transfer do hotelu. Zwiedzanie
stolicy Indii. Stare Delhi: Czerwony Fort (UNESCO)
zbudowany przez władc Szahd ahana, nast pnie
wizyta w jednym z najwi kszych meczetów
w kraju – D ama Masd id. Spacer po Rad Ghat –
miejscu upami tniaj cym Mahatm Gandhiego .
Nowe Delhi: Kutab Minar (UNESCO) – minaret
z kompleksu, który jest pozostało ci pierwszego
muzłuma skiego miasta w Delhi, Mauzoleum
Humayuna (UNESCO) w stylu persko-indyjskim,
Brama Indii b d ca jednym z symboli miasta oraz
pałac prezydencki i budynek parlamentu (tylko
z zewn trz). Nocleg w Delhi.

DELHI D

4

D

5

D PUR FATEHPUR SIKRI
7=H7
Przejazd do Fatehpur Sikri (UNESCO) – dawnej
stolicy Mogołów. Wspaniały kompleks składaj cy
si z pałaców, ogromnego meczetu z marmurowym
grobowcem szejka Salima Chisti i sal audiencyjnych. Cało otoczona murem z czerwonego
piaskowca powstała w czasie panowana Akbara
Wielkiego. Okres wietno ci miasta przypadał
na drug połow XVI wieku. Po zwiedzaniu przejazd
do Agry. Nocleg.

PUR

Przejazd do D ajpuru. Stolica stanu Rad astan
nazywana jest tak e Ró owym Miastem, poniewa
wszystkie fasady budynków tego historycznego
centrum pomalowane s tym kolorem. Fundatorem
miasta był maharad a D aj Singh II. Było to pierwsze planowo zakładane miasto w Indiach. Układ
urbanistyczny przetrwał bez zmian do dnia dzisiejszego. Jedn z głównych atrakcji miasta jest
Obserwatorium Astronomiczne, zaprojektowane
tak e przez maharad . Po południu udamy si do
Muzeum Miejskiego znajduj cego si w budynkach
pałacu Maharad ów, w s siedztwie dzisiejszej
posiadło ci rodzinnej władców regionu. Obiadokolacja w prawdziwej hinduskiej restauracji z pokazem sztuki kulinarnej i ludowych ta ców Rad a stanu. Nocleg w D ajpurze.

Od rana zwiedzanie Fortu Amber, który do 1727 roku
pełnił funkcj siedziby klanu Kaczwaha. Po drodze
zatrzymamy si na pami tkowe zdj cia przy Pałacu
Wiatrów, czyli Hawa Mahal, najciekawszej fasadzie
w mie cie. Wjazd do fortu na słoniach. Zobaczmy
tu wspaniałe sale audiencyjne, Pałac Luster
i Zenan . Kolejnym celem naszego zwiedzania
b dzie Fort Jagath, który jako starszy góruje nad
Fortem Amber. Po powrocie do miasta zajrzymy
do szlifierni kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Na zako czenie dnia zobaczymy Gaitor, miejsce upami tniaj ce władców miasta. Wieczorem
spacer po miejskich bazarach. Nocleg w D ajpurze.

6

7=H7 WARANASI
Rano zobaczymy Czerwony Fort (UNESCO) – fortyfikacj obronn wzniesion z czerwonego piaskowca
nad rzek Jamun . Architektura fortu to mieszanka
stylu hinduskiego i muzułma skiego. Kolejny
punkt programu to słynny pomnik miło ci
Tad Mahal (UNESCO), b d cy marmurowym mauzo leum mał onki cesarza Szahd ahana – Mumtaz
Mahal. To jeden z siedmiu cudów współczesnego
wiata, budowany prawie 20 lat przez najlepszych
budowniczych tamtych czasów. Biały marmur
ozdobiono cennymi kamieniami z Persji, Rosji,
Afganistanu, Tybetu i Chin. Wieczorem przejazd
na dworzec kolejowy. Podró nocnym poci giem
do Waranasi.

7

WARANASI

8

WARANA

Przyjazd do Waranasi. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie. Nast pnie przejazd do Sarnath –
centrum buddyzmu, w którym Budda wygłosił
swoje pierwsze kazanie. W III wieku przed nasz
er cesarz Asioka, słynny wyznawca buddyzmu,
zbudował w Sarnath Stup . Przepi kne ogrody
Waranasi daj mo liwo odpoczynku. Waranasi
to miasto poło one na brzegu wi tej Rzeki Gan ges i o rodek naukowy antycznych Indii. To prawdopodobnie najwcze niej zamieszkałe miasto
tego pa stwa. Od niepami tnych czasów było
wa nym o rodkiem religijnym Hindusów i jest
głównym celem ich pielgrzymek. O zachodzie
sło ca b dziemy mogli przygl da si wieczornej
ceremonii „Arti” nad brzegami wi tej Rzeki.
Nocleg w Waranasi.

TA

O wicie rejs łodziami po Gangesie. Najwa niejszym miejscem wi tego Miasta Waranasi jest
rzeka i ghaty (schody prowadz ce do wody).
Od witu a do zmierzchu ghaty s zapełnione
lud mi, którzy w nadziei na osi gni cie nirwany
odprawiaj wi te rytuały. Wizyta w miejscu,
gdzie powstaj słynne na cały kraj jedwabie.
Czas wolny. Wieczorem transfer na dworzec
kolejowy i przejazd nocnym poci giem do Kalkuty.

Wszystko o Indiach
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KALKUTA
Przyjazd do Kalkuty, transfer do hotelu i zakwaterowanie. Zwiedzanie miasta: Plac Dalhousie (nazwa
pochodzi od inicjałów trzech bojowników o wolno
straconych przez Brytyjczyków), Rad Bhavan –
rezydencja gubernatora Bengalu Zachodniego.
Nast pnie neogotycki gmach S du Najwy szego,
budynek Poczty Głównej z przepi knymi kolumnami
korynckimi. Kolejno zwiedzanie: budynku Ratusza
z 1813 roku zbudowanego w stylu toska sko-doryckim, budynku Pisarzy z 1780 roku (obecnie siedziba
urz dów) oraz wielu innych, wa nych obiektów kolonialnych. Potem wizyta na Targu Kwiatów, który
odbywa si pod mostem Haora, Marmurowy Pałac
pełen luster, yrandoli i obrazów wielkich malarzy
(m.in. Rubensa). Potem Dom Tagore, Ko ciół Katedralny wi tego Pawła (katedra), Muzeum Victorii,
wi tynia Kali – patronki Kalkuty. Na targu przed
wi tyni mo na zakupi wyroby mosi ne. Nast p nie wizyta w Domu Matki Teresy (o rodek misyjny).
Nocleg w Kalkucie.

10 KALKUT

AS)

Rano przejazd na lotnisko i wylot do Chennai.
Po przylocie przejazd do kurortu wypoczynkowego
Mahabalipuram. Po południu zwiedzanie.
Ta niewielka miejscowo , malowniczo poło ona
pomi dzy pla , a lagun oraz osada rybacka
to udane poł czenie historii, wspaniałych pla
oraz znakomitej kuchnii słyn cej z ryb i homarów.
Był to wa ny port w czasach panowania dynastii
Pallawów, którego rozkwit przypada na wiek VII.
Wszystkie zabytki wpisane s na list UNESCO.
Dzi zobaczymy wspaniały zespół Rhata, czyli
tzw. Pi Wozów – monolitycznych, kamiennych
wi ty planowanych jako rydwany procesyjne.
Nast pnie zobaczymy płaskorze b „zej cie Gan gesu na ziemi ” oraz wspaniał wi tyni
Nadbrze n . Nocleg w Mahabalipuram.

11

Y

13

Przejazd do Pondicherry, francuskiej kolonii
na wybrze u Indii, znanej z przepi knej pla y
wzdłu promenady i wielu historycznych obiektów. Po południu spacer po kolonialnej cz ci miasta; zajrzymy do a ramu ri Aurobindo, zamieszkałego kiedy przez ri Aurobindo i Matk . Odwiedzimy tak e ko ciół katolicki oraz wi tyni
po wi con Gane y, aby przyjrze si 40 przed stawieniom tego boga. Dzie zako czymy spacerem po promenadzie koło pomnika Mahatmy Ghandiego. Nocleg w Pondicherry.
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TAND A
W drodze do Tand awuru zatrzymamy si
w idabaram, eby zobaczy wi tyni Ta cz cego
i wy z IX–XIII. Ta le ca nad ogromn sadzawk
wi tynia z zewn trz pokryta jest fantastycznie
malowanymi rze bami przedstawiaj cymi ta cz ce
bóstwo. W mie cie zajrzymy do Pałacu Królewskiego, w którym przechowywana jest kolekcja
wizerunków bóstw z VII do XX wieku. Po południu
wizyta w monumentalnej, granitowej wi tyni
Brahadeeswara po wi conej iwie, która jest
doskonałym przykładem elegancji i znakomitego
detalu rze biarskiego architektury iolów z XI
wieku. Nocleg w Tand awur, nazywanym cz sto
„Misk ry u Tamil Nadu”.

TAND A
Przejazd do miasta Maduraj. Miasto słynie
z cudownych wi ty , przepi knych rze b oraz
z licznych festiwali, podczas których mo na zapozna si z bogat kultur miejscow . Zobaczymy
wi tyni Minakszi, której budow rozpocz to
w VII w., a po trwaj cej wieki rozbudowie jest to
jeden z najwi kszych i najwa niejszych komplek sów wi tynnych w Indiach. Zobaczymy tak e
siedzib miejscowego władcy – Pałac Tirumalai
Nayak, zbudowany w 1636 roku z wyra nymi
wpływami europejskiej architektury barokowej.
Nocleg w Maduraj.

14

Y
Podró z energetycznego, zatłoczonego Maduraj
do spokojnego kurortu Thekkady. Trasa przejazdu
poprowadzi nas przez Wzgórza Kardamonowe.
Z okien autokaru b dziemy podziwia plantacje
herbaty, kauczuku i przypraw. Park Narodowy
Periyar to jedno z najlepszych miejsc, w którym
mo na z bliska podziwia indyjskie słonie.
Przyjazd, zakwaterowanie w hotelu. Po południu
wizyta na plantacji przypraw. Nocleg w Periyar.
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PERIY
Po niadaniu przejazd do Kochin i zakwaterowanie
w hotelu. W czasach kolonii brytyjskich i portugalskich miasto było jednym z głównych portów
handlowych. Po południu zwiedzanie Kochin –
Fort Kochi, Pałac Holenderski (wybudowany przez
Portugalczyków i podarowany rad owi Kochin
w roku 1555), synagoga ydowska (z roku 1568),
chi skie sieci rybackie i ko ciół wi tego
Franciszka (z 1546 roku wzniesiony przez portugalskich franciszkanów, wewn trz znajduje si
pierwszy grób Vasco da Gamy). Wieczorem wizyta
w centrum kulturalnym Kochin, widowisko z tradycyjnymi ta cami Kathakali. Nocleg w Kochin.

17

Kontynuacja rejsu. niadanie na wie ym powietrzu przygotowane przez kucharza. Nast pnie
przejazd autobusem z molo do kurortu Kovalam,
zakwaterowanie. Miasto słynie z przepi knych
pla i jest idealnym miejscem na wypoczynek.
Czas wolny, relaks na pi knej pla y. Mo liwo
skorzystania ze słynnych odpre aj cych masa y
keralijskich. Nocleg w Kovalam.

18
19

16
Przejazd do Alleppey, nazywanego indyjsk
Wenecj . Zaokr towanie na łodziach. Ka da łód
jest kompleksowo wyposa ona, wszystkie kajuty
posiadaj łazienk i klimatyzacj . W pełni wyposa onej kuchni profesjonalny kucharz przygotuje
prawdziwe potrawy kuchni regionalnej pełne owoców morza i wie ych warzyw. Sie kanałów wodnych Kerali, ł cz ca odległe wioski i wysepki ze
stałym l dem odgrywa bardzo wa n rol w miej scowej gospodarce. Rejs łodziami w ród zapieraj cych dech w piersiach krajobrazów rozlewisk
Kerali, uwa anych za jedno z najpi kniejszych
miejsc na wiecie. Nocleg na łodziach.

V

V
Całodniowy wypoczynek na pla y.
Nocleg w Kovalam.

V
Rano przejazd na lotnisko i przelot do Bombaju,
najwi kszej metropolii i centrum biznesu w Indiach
oraz siedziby znanych wytwórni filmowych
w kraju. Krótki objazd miasta, zobaczymy kolonialn zabudow centrum: Wrota Indii, Dworzec
Victorii (UNESCO) – najwspanialszy przykład
budowli neogotyckiej w Indiach, budynki Uniwersytetu i S du Najwy szego. Obejrzymy tak e
nadbrze n promenad oraz najwi ksz pralni na
wiecie. Czas na od wie enie si w hotelu. Trans fer na lotnisko.

20

jest najbardziej zaludnionym miastem
w Indiach. Szacunkowa liczba ludno ci
w Bombaju wynosi około 18 mln,
a g sto zaludnienia w mie cie to około
29.000 osób na kilometr kwadratowy.
Ludno Bombaju pod wzgl dem religijnym to: hindusi (68%), muzułmanie
(17%), chrze cijanie (4%), wyznawcy
d inizmu (4%). Cz pozostałej ludno ci
składa si z parsów, buddystów, sikhów,
ydów i ateistów.

Przelot do Warszawy przez jeden z portów
europejskich.

-
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Skarby Kultury Indii
Nasycony koloryt upalnego regionu, pełnego surowych
twierdz oraz zabytkowych pałaców, w których otoczeni
piknem i bogactwem rezydowali maharadowie, spowija
Radhastan w atmosfer egzotycznego marzenia. Odkryj
z nami Skarby Kultury Indii.

DNI
DELHI
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POLSKA
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed podróæÜ. Wylot do Indii przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje kaædy uczestnik otrzymuje na około tydzieà
przed planowanym wylotem.

DELHI D?7:7D?;E8?7:EAEB79@7
Przylot do Delhi, transfer do hotelu, zakwaterowanie. Zwiedzanie stolicy Indii: Starego i Nowego
Delhi. Stare Delhi – zwiedzanie Czerwonego Fortu
(UNESCO) zbudowanego przez władcÞ Szahdæahana,
nastÞpnie wizyta w jednym z najwiÞkszych mecze tów w Indiach – Dæama Masdæid. Spacer po Radæ
Ghat – miejscu upamiÞtniajÜcym MahatmÞ Gandhiego. Po południu zwiedzanie Nowego Delhi:
Kutab Minar (UNESCO) – minaret z kompleksu, który
jest pozostałoâciÜ pierwszego muzłumaàskiego
miasta w Delhi, a nastÞpnie Mauzoleum Humayuna
(UNESCO) w stylu persko-indyjskim, wzór dla słynnego Tadæ Mahal w Agrze. Póäniej zobaczymy
BramÞ Indii, bÞdÜcÜ jednym z symboli miasta oraz
pałac prezydencki i budynek parlamentu (tylko
z zewnÜtrz). Nocleg w Delhi.

3

4

:;B>?7:C;HFKIPA7H
D?7:7D?;E8?7:EAEB79@7
Rano transfer na dworzec kolejowy Nowe Delhi
i przejazd pociÜgiem do Adæmeru. NastÞpnie podróæ
do Puszkaru. To spokojne miasteczko usytuowane
jest na skraju pustyni, wokół Jeziora Pushkar.
Jest jednym z waæniejszych miejsc pielgrzymek
Hindusów. NastÞpnie wizyta w âwiÜtyni poâwiÞco nej bogu Brahmie. Miasto znane jest takæe z festiwalu wielbłÜdów, który odbywa siÞ raz do roku
póänÜ jesieniÜ. Nocleg w Puszkarze.

5

FKIPA7H:E:>FKH
D?7:7D?;E8?7:EAEB79@7
Przejazd do Dæodhpur, drugiego co do wielkoâci
miasta stanu Radæastan. Dæodhpur posiada bardzo
bogatÜ historiÞ. Fort, pałace, âwiÜtynie, rezyden cje, przyprawy, materiały i bogactwo kolorów sprawiajÜ, æe miasto wyróænia siÞ na tle regionu.
Dæodhpur nazywany jest czÞsto błÞkitnym miastem,
ze wzglÞdu na dominujÜcy kolor budynków.
Po południu zwiedzanie Fortu Meherangarh, perły
Dæodhpuru. Ta niezwyciÞæona forteca władców
Marwaru połoæona jest na wzgórzu, skÜd rozpo âciera siÞ cudowna panorama okolicy. Koronkowe
okna, balustrady, kasetony i bramy rzeäbione
przez lokalnych rzemieâlników – dziâ trudno uwie rzyÙ, æe mamy do czynienia z kamieniem, a nie
z drewnem. Czas wolny, który moæna spÞdziÙ
spacerujÜc po kolorowych bazarach miasta.
Nocleg w Dæodhpurze.

DE:>FKHK:7@FKH
D?7:7D?;E8?7:EAEB79@7
Wyjazd z Dæodhpuru. Po drodze zwiedzanie
Ranakpur – prawdopodobnie najznakomitszego
kompleksu âwiÜtyà dæinijskich w Indiach. Główna
âwiÜtynia Ranakpuru została wybudowana w XV
wieku i moæe poszczyciÙ siÞ zarówno piÞknÜ architekturÜ, jak i misternymi marmurowymi rzeäbami.
Na szczególnÜ uwagÞ zasługujÜ 1444 kolumny,
wyrzeäbione w białym marmurze (kaæda inna).
Przyjazd do Udajpuru, zakwaterowanie w hotelu.
Nocleg w Udajpurze.

6

K:7@FKHD?7:7D?;E8?7:EAEB79@7

7

K:7@FKH:;EGARH

Objazd wokół Jeziora Fatehsagar, które jest
sztucznym zbiornikiem powstałym w 1678 roku.
Nad brzegiem jeziora zobaczymy Sahelion Ki Bari –
ogród zbudowany dla kobiet z otoczenia dworu.
Do dziâ działa tu system fontann, który napÞdzany
był kiedyâ wodÜ z pobliskiego zbiornika. NastÞp nym punktem programu bÞdzie âwiÜtynia Jagdish –
najwiÞksza i najwaæniejsza w mieâcie. NastÞpnie
zwiedzanie gmachu kompleksu Pałacu Miejskiego,
wzniesionego z marmuru i granitu. Dzieà zakoà czymy krótkim rejsem po jeziorze Picola (jeæeli
poziom wody bÞdzie odpowiedni). Da nam to moæliwoâÙ obserwacji codziennego æycia mieszkaàców
oraz zobaczenia okolicznych pałaców. Krótka
wizyta w jednym z nich (Dæag Mandir). Nocleg
w Udajpurze.

D?7:7D?;E8?7:EAEB79@7
Przejazd do Deogarh. Po drodze w niewielkiej
miejscowoâci Nagada zobaczymy dwie wspaniałe
âwiÜ tynie hinduskie z X wieku. Kawałek dalej,
w Eklingdæy, zajrzymy do najwaæniejszej âwiÜtyni
dynastii Sisodja, w której od ponad tysiÜca lat czci
siÞ wizerunek boga áiwy. WnÞtrze âwiÜtyni ozdo bione jest imponujÜcymi srebnymi dekoracjami.
W Deogarh zobaczymy zapierajÜcy dech w piersiach
fort naleæÜcy do rodziny władców Mewaru .
W czasach âwietnoâci ich terytorium rozciÜgało
siÞ na 210 wiosek z jednym z fortów oddalonych
aæ o 100 km. W ich pałacach próæno szukaÙ złota,
gdyæ Mewarowie spÞdzali wiÞkszoâÙ swego czasu
walczÜc, zamiast skupiÙ siÞ na gromadzeniu
imponujÜcego majÜtku. Nocleg w Deogarh.

8

DEOG

AJPUR

Przejazd do D ajpuru. Stolica stanu Rad astan,
nazywana jest tak e Ró owym Miastem, poniewa
wszystkie fasady budynków tego historycznego
centrum pomalowane s tym kolorem. Fundatorem
miasta był maharad a D aj Singh II. Było to pierwsze planowo zakładane miasto w Indiach. Układ
urbanistyczny przetrwał bez zmian do dnia dzisiejszego. Jedn z głównych atrakcji miasta jest
Obserwatorium Astronomiczne, tak e zaprojektowane przez maharad . Po południu udamy si do
Muzeum Miejskiego znajduj cego si w budynkach
pałacu Maharad ów, w s siedztwie dzisiejszej
posiadło ci rodzinnej władców regionu. Obiadoolacja w prawdziwej hinduskiej restauracji z pokazem sztuki kulinarnej i ludowych ta ców Rad a stanu. Nocleg w D ajpurze.

9

10

czymy Czerwony Fort (UNESCO) – fortyfikacj
obronn wzniesion z czerwonego piaskowca nad
rzek Jamun . Architektura fortu to mieszanka
stylu hinduskiego i muzułma skiego. Kolejny punkt
programu to słynny pomnik miło ci Tad Mahal
(UNESCO), b d cy marmurowym mauzoleum małonki cesarza Szahd ahana – Mumtaz Mahal. To
jeden z siedmiu cudów współczesnego wiata,
budowany prawie 20 lat przez najlepszych budowniczych. Biały marmur ozdobiono cennymi kamieniami z Persji, Rosji, Afganistanu, Tybetu i Chin.
Nocleg w Agrze.

11

Wyjazd na zwiedzanie Fortu Amber, który do 1727
roku pełnił funkcj siedziby klanu Kaczwaha.
Po drodze zatrzymamy si na pami tkowe zdj cia
przy Pałacu Wiatrów, czyli Hawa Mahal, najciekawszej fasadzie w mie cie. Wjazd do fortu na słoniach.
Zobaczmy tu wspaniałe sale audiencyjne, Pałac
Luster i Zenan . Kolejnym celem naszego zwiedzania b dzie Fort Jagath, który jako starszy góruje
nad Fortem Amber. Po powrocie do miasta zajrzymy
do szlifierni kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Na zako czenie dnia zobaczymy Gaitor, miejsce upami tniaj ce władców miasta. Wieczorem
spacer po miejskich bazarach. Nocleg w D ajpurze.

D

FA

Przejazd do Fatehpur Sikri (UNESCO) – dawnej
stolicy Mogołów. Jest to wspaniały kompleks składaj cy si z pałaców, ogromnego meczetu z marmurowym grobowcem szejka Salima Chisti oraz sal
audiencyjnych. Cało otoczona jest murem z czer wonego piaskowca, powstała w czasie panowania
Akbara Wielkiego. Okres wietno ci miasta przypa dał na drug połow XVI wieku. Po południu zoba-

12

AWGARH
Po niadaniu przejazd do Bandhawgarh. To mały
Park Narodowy o powierzchni 448 km2, le y
w rejonie Shahdol po ród wzgórz pasma Vindhya
i ma najliczniejsz populacj tygrysów w Indiach.
Wzgórza przecinaj doliny z błotnistymi ł kami
nazywanymi przez miejscowych „Bohera”. Najni szym punktem parku jest Tala (440 m). Ro linno
parku to głównie lasy mieszane i bambusy.
Bandhawgarh to rodowisko ycia nie tylko tygry sów, ale i ponad 22 gatunków dzikich zwierz t
oraz 250 gatunków ptaków. Po południu safari.
Nocleg w lod ach Bandhawgarh.

AWGARH
Po śniadaniu safari. Następnie zobaczymy pozostało ci Fortu Bandhawgarh. Pierwsze wzmianki
o forcie pojawiaj si w staro ytnych ksi gach
Narad-Panch i Ratra Siva Purana. Ostatni
mieszka cy opu cili go w roku 1935. Okolica zwana
jest tak e „Krain Białego Tygrysa”. Ostatni
tygrys został schwytany przez maharad Martand
Singha w roku 1951. Park Narodowy Bandhawgarh
to rodowisko ycia gatunków charakterystycznych
dla Indii Centralnych. To tu yj mi dzy innymi
antylopy, sambary i gazele Chinkra. Nocleg
w Bandhawgarh.

URAHO
Transfer na dworzec kolejowy w Agrze i przejazd
poci giem do D hansi. Nast pnie bezpo rednia
podró do Kad uraho. Zwiedzanie kompleksu wi ty Kad uraho (UNESCO), znanych z rze b o tematyce erotycznej, powstałych na przestrzeni 100 lat.
Do dzi z 85 wi ty przetrwało tylko 22. Po połu dniu zwiedzanie Wschodniej i Zachodniej Grupy
wi ty . Najwi ksz wi tyni jest wi tynia
Kandarija Mahadewa po wi cona bogu iwa.
Nocleg w Kad uraho.

D AJPUR

13

14

AWG

A

Po niadaniu przejazd do Katni, miasta słyn cego
z wydobycia wapieni i boksytów. Nast pnie przejazd nocnym poci giem do Delhi. Nocleg w poci gu.

15
16

Przyjazd do Delhi. Czas wolny, który mo na
po wi ci na relaks i zakupy. Nocleg w Delhi.

Po niadaniu transfer na lotnisko. Wylot z Delhi
do Warszawy przez jeden z europejskich portów
lotniczych.

51

Indie z mistycznym Nepalem
Wyobra sobie soczyst ziele dolin, onieone szczyty skpane
w słocu i krystalicznie czyste górskie powietrze. Poczuj ducha
wysokich gór i ich niekwestionowan potg. Podziwiaj legendarne
witynie Kaduraho i ich unikalne, jakby przeniesione z Kamasutry, dekoracje rzebiarskie - dotknij z nami mistycznego Nepalu.

DELHI
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POLSKA
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem. Wylot do Indii przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe
informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około
tydzie przed planowanym wylotem.

3

6

AWA
Wyjazd do Mandawy. Jako jedna z miejscowo ci
regionu Shekhawati słynie ze wspaniałych Haveli
(domów bogatych kupców – niespotykanych
nigdzie indziej w Indiach), ozdabianych fantastycznymi freskami o ró norodnej tematyce:
religijnej, erotycznej i społecznej.
Nocleg w Mandawie.

4

5

DELHI
Przylot do Delhi, transfer do hotelu. Zwiedzanie
stolicy Indii. Stare Delhi: Czerwony Fort (UNESCO)
zbudowany przez władc Szahd ahana, nast pnie
wizyta w jednym z najwi kszych meczetów
w kraju – D ama Masd id. Spacer po Rad Ghat
– miejscu upami tniaj cym Mahatm Gandhiego .
Nowe Delhi: Kutab Minar (UNESCO) – minaret
z kompleksu, który jest pozostało ci pierwszego
muzłuma skiego miasta w Delhi, Mauzoleum
Humayuna (UNESCO) w stylu persko-indyjskim,
Brama Indii b d ca jednym z symboli miasta
oraz pałac prezydencki i budynek parlamentu
(tylko z zewn trz). Nocleg w Delhi.

D
Wyjazd na zwiedzanie Fortu Amber, który do 1727
roku pełnił funkcj siedziby klanu Kaczwaha.
Po drodze zatrzymamy si na pami tkowe zdj cia
przy Pałacu Wiatrów, czyli Hawa Mahal, najciekawszej fasadzie w mie cie. Wjazd do fortu na
słoniach. Zobaczmy tu wspaniałe sale audiencyjne,
Pałac Luster i Zenan . Kolejnym celem naszego
zwiedzania b dzie Fort Jagath, który jako starszy
góruje nad Fortem Amber. Po powrocie do miasta
zajrzymy do szlifierni kamieni szlachetnych
i półszlachetnych. Na zako czenie dnia zobaczymy
Gaitor, miejsce upami tniaj ce władców miasta.
Wieczorem spacer po miejskich bazarach.
Nocleg w D ajpurze.

D
Wyjazd do Ranthambore – miejsca, w którym
mo na spotka tygrysy. Jego czyste, niczym
nieska one rodowisko, du a ilo płytkich jezior
stwarza tym zwierz tom idealne warunki do ycia.
Przejazd do hotelu. Wieczorem spotkanie z przyrodnikiem, który przybli y nam zwyczaje egzotycznej fauny. Czas wolny. Nocleg w Ranthambore.

7

AW
Przejazd do D ajpuru. Stolica stanu Rad astan,
nazywana jest tak e Ró owym Miastem, poniewa
wszystkie fasady budynków tego historycznego
centrum pomalowane s tym kolorem. Fundatorem
miasta był maharad a D aj Singh II. Było to
pierwsze planowo zakładne miasto w Indiach. Układ
urbanistyczny przetrwał bez zmian do dnia dzisiejszego. Ten sam władca zaprojektował tak e
Obserwatorium Astronomiczne, które zobaczymy
dzisiaj. Po południu udamy si tak e do Muzeum
Miejskiego, znajduj cego si w budynkach pałacu
Maharad ów, w s siedztwie dziesiejszej posiadło ci
rodzinnej władców regionu. Obiadokolacja w praw-

z pałaców, ogromnego meczetu z marmurowym
grobowcem szejka Salima Chisti i sal
audiencyjnych. Cało otoczona murem
z czerwonego piaskowca powstała w czasie panowana Akbara Wielkiego. Okres wietno ci miasta
przypadał na drug połow XVI wieku. Popołudniu
zobaczymy Czerwony Fort (UNESCO) – fortyfikacja
obronna wzniesiona z czerwonego piaskowca nad
rzek Jamun . Architektura fortu to mieszanka
stylu hinduskiego i muzułma skiego. Kolejny punkt
programu to słynny pomnik miło ci, Tad Mahal
(UNESCO), b d cy marmurowym mauzoleum
mał onki cesarza Szahd ahana – Mumtaz Mahal.
To jeden z siedmiu cudów współczesnego wiata,
budowany przez prawie 20 lat przez najlepszych
budowniczych. Biały marmur ozdobiono cennymi
kamieniami z Persji, Rosji, Afganistanu, Tybetu
i Chin. Nocleg w Agrze.

dziwej hinduskiej restauracji z pokazem sztuki
kulinarnej i ludowych ta ców Rad astanu . Nocleg
w D ajpurze.

Rozpocz cie porannego safari w Rezerwacie
Tygrysów Ranthambore. Rezerwat to doskonałe
rodowisko ycia tygrysów. W tym malowniczym
miejscu mo na spotka równie stada łosi
i krokodyli. W oddali widoczne s wały Fortu
Rathambore. Nocleg w Ranthamobre.

8


Przejazd do Fatehpur Sikri (UNESCO) – dawnej
stolicy Mogołów. Wspaniały kompleks składaj cy si

9

A7:
Przejazd porannym poci giem Shatabdi do D hansi.
Nast pnie kontynuujemy przejazd do miasteczka
Orczia, które zostało zało one w wieku XVI przez
maharad Bundelu – Rudra Pratapa. Wybrał on
ten obszar wzdłu brzegów rzeki Betwa, jako
idealne miejsce na swoj siedzib . Najwi ksz
atrakcj jest Pałac D ahangira. Roztacza si
z niego spektakularny widok na okoliczne zabytki.
Znakomite proporcje wn trz, zdobione mozaikami
i freskami fasady pozwalaj przenie si w czasy
wietno ci regionu. Zajrzymy tak e do pobliskiej
wi tyni i zobaczymy kompleks kenotafiów.
Nocleg w Kad uraho.

10 KAD
Od rana zaczniemy zwiedzanie kompleksu wi ty
w Kad uraho (UNESCO), znanych z rze b o tematyce
erotycznej, które na tle architektury wi ty
hinduskich s całkowicie unikalne. Ponad tysi c lat
temu Kad uraho było stolic pa stwa dynastii
Czandela. Wtedy to w okresie 100 lat powstał
kompleks zło ony z 85 wi ty . Tre ikonogra ficzna przekazana na wi tynnych fasadach do dzi
dnia zaskakuje form i oryginalno ci . Jest
pochwał ycia w ka dej postaci, kreatywno ci
i przyjemno ci.

53

Do dnia dzisiejszego przetrwały 22 wi tynie.
Zobaczymy Wschodni i Zachodni Grup wi ty .
Obecnie pierwsza z grup to wi tynie d inijskie,
a druga to hinduskie. Najciekawsz i najwi ksz
wi tyni jest Kandarija Mahadewa. Po południu
czas wolny. Nocleg w Kad uraho.

11

KAD

nowoczesnym centrum Katmandu. Tutaj ka dy
znajdzie co interesuj cego dla siebie. Nocleg
w Katmandu.

14

Transfer na lotnisko, przelot do Waranasi –
jednego z najstarszych miast w Indiach. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie. Waranasi to miasto
poło one na brzegu wi tej rzeki Ganges i o rodek
naukowy antycznych Indii. Od niepami tnych
czasów było wa nym o rodkiem religijnym
Hindusów i jest głównych celem ich pielgrzymek.
O zachodzie sło ca b dziemy mogli przygl da si
wieczornej ceremonii „Arti” nad brzegami wi tej
Rzeki. Je eli czas pozwoli, zajrzymy równie do
miejsca wyrobu jedwabnych tkanin. Nocleg
w Waranasi.

12

WARANASI
O wicie rejs łodziami po Gangesie. Najwa
niejszym aspektem wi tego Miasta Waranasi
jest rzeka i ghaty (schody prowadz ce do
wody). Od witu a do zmierzchu ghaty s zapełnione lud mi, którzy w nadziei na osi gni cie
nirwany odprawiaj wi te rytuały. Nast pnie
przejazd do Sarnath – centrum buddyzmu. Budda
wygłosił tutaj swoje pierwsze kazanie. W III wieku
przed nasz er cesarz Asioka, słynny wyznawca
buddyzmu, zbudował w Sarnath Stup . Czas wolny.
Nocleg w Waranasi.

13

WARANA

ATMANDU

Transfer na lotnisko, przelot do Katmandu.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Dolina
Katmandu (poło ona jest 1350 m n.p.m.) obejmuje
trzy historyczne miasta, dawniej samodzielne
pa stwa: Katmandu, Patan oraz Bhaktapur.
Cała dolina jest wpisana na wiatow List
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
Z wielu punktów rozci gaj sie wspaniałe widoki
na Himalaje. Wieczorem spacer po Tamelu –

KATMANDU
Zwiedzanie historycznego centrum Katmandu
Durbar Square, gdzie którym znajduje si Hanuman
Dhoka – historyczny pałac króla Nepalu. Kompleks
wielu wi ty i monumentów jest chroniony przez
olbrzymi pos g Boga Małp – Hanumana. Najwybitniejszym przykładem sztuki i architektury Nepalu
jest wznosz cy si na wysoko 9 pi ter budynek,
zwany Kailash. Nast pnie wizyta na dziedzi cu
pałacu ywej Bogini Kumari (Bogini Dziewicy).
Kolejny punkt programu to Kasthamandap,
drewniana wi tynia przebudowana na pocz tku XVII
wieku przez Laxminarsingh Malla (została wykonana
z pojedynczego pnia drzewa). Nast pnie zwiedzanie
jednej z najsłynniejszych wi ty buddyjskich –
Swayambhunath, zwanej równie jako wi tynia
małp. Centralnym punktem wi tyni jest stupa, na
szczycie której umieszczono wszystkowidz ce oczy
Buddy patrz ce w cztery strony wiata. Pó niej
zobaczymy wi tyn Pasiupatinath le c na
brzegu wi tej rzeki Bagmati, do której wst p
maj tylko Hindusi. Tury ci mog j podziwia ze
wschodniego brzegu rzeki Bagmati. wi tynia jest
celem corocznych pielgrzymek z okazji Festiwalu
ivaratri. Wizyta w Boudinath, zaliczanej do
najwi kszych stup na wiecie. Jest ona jednym
z najpr niej działaj cych o rodków buddyzmu
tybeta skiego na wiecie. Niewiele jest miejsc,
w których tak jak tu mo na przyjrze si z bliska
tybeta skiej kulturze. Nocleg w Katmandu.

WARANASI
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ATMANDU
Powrót do Katmandu i zakwaterowanie w hotelu.
Po południu wycieczka do Bhaktapur. Miasto zostało
najprawdopodobniej zało one przez króla Ananda
Malla w 889 roku naszej ery. Zwiedzanie Siddha
Pokhari, historycznego zbiornika nieopodal bram
miasta, wybudowanego za czasów króla Yakshya
Malla. Nast pnie wizyta na Placu Durbar, w którego
otoczeniu znajduj si liczne wi tynie i obiekty
architektoniczne: Brama Lwa z kamiennymi pos gami Hanumana, Bhairaba i Narsingha Narayana,
Złota Brama zbudowana przez Rad Ranjita Malla,
która prowadzi do Pałacu Królewskiego. Wej cia
strzeg figury bogini Kali i Garudy, skrzydlatego
wierzchowca boga Wisznu wraz z dwiema nimfami.
Nocleg w Katmandu.
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KA
Transfer na lotnisko, przelot do Delhi. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny na zakupy.
Po egnalna kolacja. Nocleg w Delhi.

KA
Rano wyjazd do Pokhary. Po drodze b dziemy
podziwia wspaniałe widoki na Himalaje.
Przyjazd do Pokhary, malowniczej miejscowo ci poło onej nad jeziorem Phewa.
Miasto stanowi dobry punkt wypadowy do
trekkingów po okolicy. Zakwaterowanie w hotelu.
Czas wolny. Nocleg w Pokharze.

Rano wyjazd na punkt widokowy w Sarangkot,
z którego zobaczymy wspaniały pokaz przyrody
tzw. „zapalanie szczytów Annapurny” (tylko przy
sprzyjaj cej pogodzie). Po południu spacer po
miejscowo ci: Wodospad Davi, obóz tybeta ski,
miejscowy bazar, relaksuj cy rejs łódkami po
Jeziorze Phewa. Przy dobrej pogodzie mo liwo
małego trekingu na punkt widokowy, sk d podziwia mo na panoram masywu Annapurny i dominuj cy nad okolic Rybi Ogon. Nocleg w lod y
w Pokharze.
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NIADANIE
Po niadaniu wykwaterowanie z hotelu i transfer
na lotnisko. Przelot do Warszawy przez jeden
z europejskich portów lotniczych.
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Klasyczne Indie
Zobacz wielk miło zaklt w marmurowym cudzie, pomniku miłoci – Tad Mahal. Idealna symetria tej budowli
i bogactwo kamieni szlachetnych sprawia, e to najwikszy
zabytek sztuki muzułmaskiej. Podziwiaj uroki „Róowego
Miasta” i chło atmosfer wielomilionowego tygla kultury,
jakim jest Delhi.

DELHI 
MANDAWA 

DAJPUR    AGRA
BHARATPUR
RANTHAMBORE 
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POLSKA
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem. Wylot do Indii przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje na tydzie przed
planowanym wylotem.

4

Po niadaniu wyj azd do Agry. W Sikandrze zobaczymy mauzoleum Akbara, mieszank architek tury hinduskiej, chrze cija skiej i islamskiej.
Po południu wizyta w Czerwonym Forcie (UNESCO) –
fortyfikacja obronna wzniesiona z czerwonego
piaskowca nad rzek Jamun . Architektura fortu
to mieszanka stylu hinduskiego i muzułma skiego. Kolejny punkt programu to słynny
pomnik miło ci Tad Mahal (UNESCO), b d cy mar murowym mauzoleum mał onki cesarza Szahd a hana – Mumtaz Mahal. To jeden z siedmiu cudów
współczesnego wiata, budowany prawie 20 lat
przez najlepszych budowniczych. Biały marmur
ozdobiono cennymi kamieniami z Persji, Rosji,
Afganistanu, Tybetu i Chin. Nocleg w Agrze.

FA
A

NIADANIE
Przejazd do Fatehpur Sikri (UNESCO) – dawnej stolicy
Mogołów. Jest to wspaniały kompleks składaj cy si
z pałaców, ogromnego meczetu z marmurowym
grobowcem szejka Salima Chisti oraz sal audiencyjnych. Cało otoczona jest murem z czerwonego
piaskowca i powstała w czasie panowania Akbara
Wielkiego. Okres wietno ci miasta przypadał na
drug połow XVI wieku. Nast pnie przejazd do
Bharatpur, w którym mie ci si królewska twierdza
Lohargarh. Wizyta w Parku Narodowym Keoladeo
(UNESCO), gdzie znajduje si słynny Rezerwat
Ptaków i przeja d ka rikszami po parku przy przewodnictwie do wiadczonego ornitologa. Na koniec
dnia krótka wizyta w hinduskiej wiosce. Wieczorem
podró poci giem d o Ranthambore. Nast pnie przejazd do hotelu. Nocleg w Ranthambore.

DELHI
Przylot do Delhi, transfer do hotelu. Zwiedzanie
stolicy Indii. Stare Delhi: Czerwony Fort (UNESCO)
zbudowany przez władc Szahd ahana, nast pnie
wizyta w jednym z najwi kszych meczetów
w kraju – D ama Masd id. Spacer po Rad Ghat –
miejscu upami tniaj cym Mahatm Gandhiego .
Nowe Delhi: Kutab Minar (UNESCO) – minaret
z kompleksu, który jest pozostało ci pierwszego
muzułma skiego miasta w Delhi, Mauzoleum
Humayuna (UNESCO) w stylu persko-indyjskim,
Brama Indii b d ca jednym z symboli miasta oraz
Pałac Prezydencki i budynek parlamentu (tylko
z zewn trz). Nocleg w Delhi.



5

NIADANIE
Rozpocz cie porannego safari w Rezerwacie Tygrysów Ranthambore. Rezerwat to doskonałe rodowisko ycia dla tygrysów. Czyste, niczym
nieska one rodowisko, du a ilo płytkich jezior
stwarza im idealne warunki do ycia. W tym
malowniczym miejscu mo na spotka nie tylko
tygrysy, ale równie stada łosi i krokodyli.
W oddali widoczne s wały Fortu Ranthambore.
Nocleg w Ranthambore.

posiadło ci rodzinnej władców regionu.
Obiadokolacja w prawdziwej hinduskiej restauracji
z pokazem sztuki kulinarnej i ludowych ta ców
Rad astanu. Nocleg w D ajpurze.

7

8

9

D
Od rana zwiedzanie Fortu Amber, który do 1727 roku
pełnił funkcj siedziby klanu Kaczwaha. Po drodze
zatrzymamy si na pami tkowe zdj cia przy Pałacu
Wiatrów, czyli Hawa Mahal, najciekawszej fasadzie
w mie cie. Wjazd do fortu na słoniach. Zobaczmy tu
wspaniałe sale audiencyjne, Pałac Luster i Zenan .
Kolejnym celem naszego zwiedzania b dzie Fort
Jagath, który jako starszy góruje nad Fortem Amber.
Po powrocie do miasta zajrzymy do szlifierni
kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Na zako czenie dnia zobaczymy Gaitor, miejsce upami tniaj ce władców miasta. Wieczorem spacer po miejskich bazarach. Nocleg w D ajpurze.

D

AWA

NIADANIE
Wyjazd do Mandawy. Jako jedna z miejscowo ci
regionu Shekhawati słynie ze wspaniałych Haveli
(domów bogatych kupców – niespotykanych
nigdzie indziej w Indiach), ozdabianych fantastycznymi freskami o ró norodnej tematyce: religijnej,
erotycznej i społecznej. Nocleg w Mandawie.

AW
Po niadaniu wyjazd do Delhi. Czas wolny na
zakupy. Po egnalna obiadokolacja. Nocleg w Delhi.

6
Przejazd do D ajpuru. Stolica stanu Rad astan,
nazywana jest tak e Ró owym Miastem, poniewa
wszystkie fasady budynków tego historycznego
centrum pomalowane s tym kolorem. Fundatorem
miasta był maharad a D aj Singh II. Było to pierwsze planowo zakładane miasto w Indiach. Układ
urbanistyczny przetrwał bez zmian do dnia dzisiejszego. Jedn z głównych atrakcji miasta jest
zaprojektowane tak e przez maharad Obserwatorium Astronomiczne . Po południu wizyta
w Muzeum Miejskim znajduj cym si w budynkach
pałacu Maharad ów, w s siedztwie dziesiejszej

10

NIADANIE
Po niadaniu wykwaterowanie z hotelu i transfer
na lotnisko. Przelot do Warszawy przez jeden
z europejskich portów lotniczych.
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POLSKA
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Tajlandii
przez jeden z europejskich portów lotniczych.
Szczegółowe informacje ka dy uczestnik
otrzymuje na około tydzie przed planowanym
wylotem.

BANGKOK OBIADOKOLACJA
Przylot na lotnisko Suvarnabhumi w Bangkoku.
Powitanie grupy przez lokalnego przewodnika.
Transfer do hotelu i zakwaterowanie. Obiadokolacja powitalna w hotelowej restauracji.
BANGKOK
Po niadaniu całodniowe zwiedzanie stolicy
Tajlandii. Wizyta w wi tyni Złotego Buddy,
spacer po Dzielnicy Chi skiej i jej rynku
kwiatowym. Zwiedzanie wi tyni Le cego Buddy i
Wielkiego Pałacu Królewskiego, gdzie znajduje si
jedna z wa niejszych wi ty w Tajlandii:
wi tynia Szmaragdowego Buddy. Dla ch tnych
lunch (za dodatkow opłat ). Popołudniowy rejs
po kanałach rzeki Chao Praya, gdzie zobaczy
mo na tradycyjne tajskie domy na palach.
Wieczorem rejs wi kszym statkiem, głównym
nurtem Chao Praya, sk d podziwia mo na pi knie
pod wietlone budynki Bangkoku. Obiadokolacja na
pokładzie statku.

CHIANG RAI
NAN
CHIAN

I

PHRAE
UTRADIT

TAK

PHET
KANCHANABURI

AYUTHAYA
BANGKOK

PRANBURI

BANGKOK

PHUKET

Czas wolny na wypoczynek, indywidualne
zwiedzanie miasta. Dla ch tnych wycieczki
fakultatywne tj. wycieczka rowerowa, dom –
muzeum Jima Thompsona, lunch na najwy szej
wie y Baiyoke Sky, wycieczka na farm krokodyli
(Samphan Crocodile Farm) oraz do Ogrodu
Ró anego z lunchem, tradycyjny tajski masa .
Wieczorem obiadokolacja w hotelowej restauracji.

KRABI
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BANGKOK AY
AYUTHAYA
AYUT
U HAYA TAK

CHIANG RAI

PRANBURI

Rano przejazd do Ayuthaya, dawnej stolicy
królestwa Syjamu, która została zniszczona przez
ołnierzy birma skich w roku 1767. Zwiedzanie ruin
wi ty buddyjskich oraz Letniego Pałacu Królewskiego. Lunch, a nast pnie przejazd do miejscowo ci
Tak. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

Po niadaniu przejazd do Mae Sai, miasteczka
granicznego z Birm . Tu zarówno po tajskiej, jak
i birma skiej stronie rozwija si handel przygraniczny. Mo liwo podpatrzenia codziennego ycia lokalnej ludno ci oraz zrobienia zakupów. Nast pnie
.
przejazd nad rzek Mekong w rejon Złotego Trójk ta,
miejsca gdzie stykaj si trzy kraje: Tajlandia, Myanmar (Birma) i Laos. Rejs po rzece Mekong i w miar
mo liwo ci przystanek na laota skiej wysepce Don
Sao. Dla ch tnych lunch (za dodatkow opłat ). Powrót do Chiang Rai i transfer do hotelu. Obiadokolacja w hotelowej restauracji.

Po niadaniu czas wolny. Dla ch tnych wycieczki
fakultatywne: trekking na słoniu, snorkeling na
wyspie Koh Jaan, wycieczka do Parku Narodowego
Sam Rai Yod, wodospady Pa La U. Obiadokolacja
w hotelowej restauracji.

TAK
Po niadaniu przejazd do Lampang, zabytkowego
miasta Tajlandii, słynnego ze wi ty w stylu birma skim. Wizyta na lokalnym rynku oraz przeja d ka konn doro k . Lunch, a nast pnie dalszy
przejazd autkarem do północnej stolicy Tajlandii:
Chiang Mai. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

Wczesne niadanie, a nast pnie przejazd do Chiang
Mai. Wizyta w obozie słoni – Elephant Training
Camp, jednej z najwi kszych atrakcji Tajlandii. Dla
ch tnych trekking na słoniu (za dodatkow opłat ).
Lunch, a nast pnie przejazd do San Kampaeng,
wioski słynnej z pi knego tajskiego r kodzieła. Powrót do Chiang Mai i wej cie na wzgórze Doi Suthep,
na którym znajduje si wyj tkowa wi tynia w stylu
birma skim ze złot Chedi: Wat Phrathat. Powrót do
hotelu na obiadokolacj i nocleg.

Po niadaniu czas wolny na wypoczynek i indywidualne zwiedzanie miasta. Dla ch tnych wycieczki fakultatywne: wyprawa do d ungli, wycieczka rowerowa, ‘Lot Gibona’ – tyrolka na linach
w lesie tropikalnym, masa tajski, pokaz bawołów
wodnych „Water Buffalo Show”. Obiadokolacja
w hotelowej restauracji i nocleg.

CHIANG RAI
Po niadaniu wycieczka do miejscowo ci Payao, które kiedy stanowiło niezale ne królestwo. Lunch,
a nast pnie dalszy przejazd do granicz cej z Laosem
miejscowo ci Nan. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

NAN
Po niadaniu poranne zwiedzanie wi tyni Wat Praya
Phu w Nan. Kolejno udadz si Pa stwo do Phrae.
Wizyta w wi tyni Phae Muang Phi, a nast pnie przejazd do Kamphaeng Peth przez Utradit. Po drodze
lunch. Zakwaterowanie i nocleg w Kamphaeng Phet.

KANCHANABURI
Po niadaniu przejazd do Kanchanaburi. Spacer po
mo cie nad rzek Kwai, zwiedzanie muzeum budowniczych „Kolei mierci” oraz cmentarza aliantów.
Lunch w lokalnej restauracji. Przejazd odcinkiem
„Kolei mierci”. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

KANCHANABURI PRANBURI
Poranny przejazd do Fang i wizyta w wiosce Ya Pa, u
plemienia Karen – Kobiet o Długich Szyjach. Po drodze wizyta w gor cych ródłach w Mae Chan. Lunch
w lokalnej restauracji, a nast pnie przejazd do
Chiang Rai. Po przyje dzie zakwaterowanie w hotelu
i nocleg.

Wczesnym rankiem przejazd na Pływaj cy Targ
Damnoeon Saduak, gdzie od ponad 100 lat lokalna
ludno sprzedaje z łódek owoce i wyroby r kodzieła. Kolejno wizyta w jaskini Khao Yoi – wi
tyni małp, a nast pnie przejazd na południe, nad
Zatok Tajlandzk , do miejscowo ci Pranburi. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

Po niadaniu przejazd na południe kraju, do
miejscowo ci Krabi. Po drodze przystanek na
plantacji ananasów. Po przyje dzie zwiedzanie Khao
Chong Krajok ‘Lustrzanej Góry’ - wzniesienia na
którym znajduje si punkt widokowy oraz wi tynia
buddyjska. We wspinaczce na szczyt (396 schodów)
odwiedzaj cym towarzysz małpy. Nocleg w Krabi.

KRABI
Po niadaniu czas wolny. Dla ch tnych wycieczki
fakultatywne: wycieczka łodzi motorow na wyspy
Phi Phi, wyspy Krabi, wycieczka do lasów deszczowych Krabi, półdniowa wycieczka kajakowa Ao –
Talen z lunchem w formie pikniku. Obiadokolacja
w hotelowej restauracji.

F>KA;J

niadanie, a nast pnie przejazd z Parku Narodowego
Khao Sok nad pi kn zatok Phang Nga. Rejs łodzi
po zatoce i przystanek na wyspie Jamesa Bonda.
Lunch w muzułma skiej wiosce. Kolejno transfer, na
najwi ksz wysp Tajlandii – Phuket. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

F>KA;J D?7:7D?;
Wypoczynek na wyspie Phuket. Dla ch tnych wycieczki fakultatywne, takie jak zwiedzanie wyspy,
wizyta na wyspie koralowej, safari po wyspie, wycieczka na wysp Koh Kai i inne.
D?7:7D?;
Po niadaniu czas wolny. Transfer na lotnisko i
przelot do Bangkoku. Przelot do Polski przez jeden
z europejskich portów lotniczych.
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POLSKA
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MANILA

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem. Wylot na Filipiny
przez jeden z europejskich portów lotniczych.
Szczegółowe informacje kaædy uczestnik otrzymuje
na około tydzieà przed planowanym wylotem.

BKD9>E8?7:EAEB79@7
Przylot na najwiÞkszÜ wyspÞ Filipin - Luzon.
LÜdowanie w Manili, transfer do hotelu i nocleg.

3

MANILA
D?7:7D?;BKD9>E8?7:EAEB79@7
Po âniadaniu przejaædæka lokalnym samochodem
„jeepney’em“ i podziwianie uroków filipiàskiej
stolicy. Wizyta w dzielnicy finansowej – Makati,
przejazd w dół Alaya Avenue, gdzie lâniÜce
wieæowce wyróæniajÜ siÞ na tle mniejszych budynków. Przejazd obok Centrum Kultury Filipin
i bulwaru Roxas. Wizyta w Parku Rizal, nazwanym
tak od nazwiska jednego z najwiÞkszych bohaterów
narodowych dr José Rizala. Zwiedzanie Istramuros,
zwanej równieæ Walled City, najstarszej dzielnicy
miasta, w której znajdowała siÞ siedziba rzÜdu
w czasach hiszpaàskiego okresu kolonialnego.
Wizyta w strategicznym Forcie Santiago, skÜd
rozpoâciera siÞ widok na otaczajÜcÜ fort rzekÞ Pasig
i ZatokÞ ManilskÜ oraz spacer wzdłuæ murów
obronnych. Przejazd do koâcioła âw. Augustyna,
najstarszego koâcioła w mieâcie, datowanego na
1606 rok. WewnÜtrz znajduje siÞ muzeum
z relikwiami, rÞkopisami i innymi eksponatami
sztuki religijnej. Kolejno wizyta w Casa Manila,
wiekowym, inspirowanym hiszpaàskim stylem, XIX
wiecznym budynku oraz na chiàskim cmentarzu,
wyglÜdajÜcym jak mała wioska. Grobowce wyglÜdajÜ
bowiem jak kompletnie wyposaæone domy z bieæÜcÜ
wodÜ i energiÜ elektrycznÜ. Na zakoàczenie dnia
wizyta w dzielnicy La Loma, słynÜcej z narodzin
wielu tradycyjnych filipiàskich daà. Powrót do
hotelu i nocleg.
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8

4
Po niadaniu przejazd do oddalonego o 360 km
miasteczka Banaue. Zakwaterowanie w hotelu
i czas wolny na odpoczynek po podró y.

niadanie. Zwiedzanie miasta. Spacer wzdłu
brukowanej ulicy Mena Crisolo, przy której mieszcz
si stare kolonialne zabudowania. W pobli u
znajduje si tak e Katedra w. Pawła, której 25
metrowa dzwonnica nie jest cz ci budynku i
znajduje si w odległo ci 15 metrów. Nast pnie
zobacz Pa stwo Rezydencj Syquia, która zawiera
zabytkowe meble i pami tki Elpido Quirino, prezydenta Filipin. Po krótkiej przeja d ce powozem
konnym „calesa“, zwiedzanie fabryki słoików. Lunch
w uroczym ogrodzie na obrze ach miasta. Nast pnie
udadz si Pa stwo do prowincji Ilocos Norte;
zwiedzanie Ko cioła w. Augustyna (UNESCO). Kolejno wizyta w muzeum Museo Iloco oraz pomnik
Obalenia Monopolu Tytoniowego. Zwiedzanie Katedry w. Williama wraz z jego „ton c “ dzwonnic .
Przejazd do kurortu Fort Ilocandia Resort. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

5
Przeja d ka lokalnym samochodem „jeepney’em“ do
rdzennej filipi skiej wioski Banga-an. Podziwianie
z punktu widokowego tarasów ry owych (UNESCO),
które stanowi najwi ksz atrakcj wyspy. Te połoone wysoko w górach półki skalne zostały wykute
ok. 2000 lat temu. Kolejno wizyta na miejskim targowisku. Je li czas pozwoli, wizyta w kolejnej z okolicznych wiosek przed popołudniowym powrotem do
hotelu.

6

87D7K;8EDJE9I7=7:7
CEKDJ:7J7%8EDJE9
Przejazd górskim szlakiem na obrze a miasta
Bontoc, gdzie odwiedz Pa stwo muzeum zało one
przez Belgijskie Siostry. Je li pogoda pozwoli, wizyta w jaskiniach w mie cie Sagada, b d cych miejscem pochówku członków ludu Infugao – grupy
etnicznej mieszkaj cej na wyspie Luzon na Filipinach. Przejazd strom drog , sk d rozpo ciera si
niewiarygodny widok na szczyt góry Mount Data.
W zale no ci od warunków pogodowych nocleg
w górskim pensjonacie na szczycie lub w pobliskim
mie cie Bontoc.

7

9
niadanie. Czas wolny, który po wi ci mo na na
wypoczynek. Wykwaterowanie i transfer na lotnisko
Laoag. Powrót do Manili. Nocleg.

Po niadaniu przelot na tropikaln wysp Boracay.
Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny, który
po wi ci mo na na aktywny wypoczynek lub
pla owanie.


Po niadaniu przejazd przez wysokie przeł cze
z widokami na Filipi skie Kordyliery – dawne
gł bokie w wozy i kaniony, a do miasteczka
Cervantes. Nast pnie udadz si Pa stwo w kierunku Bessang Pass, gdzie odbyła si najkrwawsza
bitwa podczas II wojny wiatowej. Nast pnie
udadz si Pa stwo do miasteczka Vigan, które jest
przykładem fuzji architektury kolonialnej i oryginalnej, rdzennej azjatyckiej. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie i obiadokolacja. Nocleg w Vigan.

13

Ta licz ca 7 km długo ci i tylko 1 km szeroko ci
w najw szym punkcie wyspa, to idealne miejsce na
sp dzenie wymarzonych wakacji. To tu niesamowita
biel piasku przenika si z turkusem wody i bł kitem
nieba sprawiaj c, e Boracay to wakacyjny raj zarówno dla aktywnych, jak równie osób szukaj cych
spokoju i odpoczynku. Hotele na wyspie zapewni
Pa stwu najwy szy standard usług i udogodnie .
Entuzja ci wypoczynku skorzysta mog z licznych

Spa i salonów masa u. Znajd tu Pa stwo równie
szerokie zaplecze zarówno rekreacyjne, jak i sportowe. Tury ci skorzysta mog z pola golfowego,
wybra si na przeja d k konno, zasmakowa
nurkowania, kiteboardingu czy windsurfingu. Na
poszukiwaczy mocniejszych wra e czekaj :
parasailing – latanie na spadachronie ci gni tym
przez motorówk , skoki do wody z kładek wielopoziomowego urwiska Ariel’s Point czy zorbing, czyli
zabawa polegaj ca na staczaniu si ze zbocza w
wykonanej z bardzo odpornego materiału, nadmuchiwanej kuli. Po dniu pełnym wra e warto uda
si na odpr aj cy spacer w skimi uliczkami wyspy.
Centrum handlowe D Mall zaprasza na zakupy do
usytuowanych wzdłu uliczek sklepów, a ustawiane
codziennie wzdłu pla y filipi skie bazary oferuj
szeroki wybór lokalnych wyrobów. Wieczorami bazary zamieniaj si w stragany z lokalnymi przek skami, a wyspa wypełnia si cudownymi zapachami unosz cymi si z okolicznych restauracji. Nie
sprzedaj one jednak jedzenia, tak wi c by skosztowa tych niesamowitych filipi skich specjałów nale y
najpierw uda si na jedyny w swoim rodzaju
Talipapa Market. Nast pnie wytargowane produkty
wystarczy zanie do jednej z pobliskich restauracji,
a lokalny kucharz przyrz dzi z nich potrawy. Noc za
uliczki wypełnia muzyka. Bary, puby i dyskoteki
znajduj ce si na pla y otwarte s do pó nych godzin
nocnych, tak wi c miło nicy nocnego ycia napewno
odnajd na Boracay równie co dla siebie.

Po niadaniu wykwaterowanie z hotelu, transfer na
lotnisko i powrót do Manili. Po przylocie przejazd do
hotelu i czas wolny.

Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot do
Warszawy przez jeden z europejskich portów
lotniczych.
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Japonia – w kraju kwitncej wini
Jedno z najnowoczeniejszych pastw wiata, kraina kwitncej
wini – Japonia. Ten wyspiarski kraj przyciga swoj bogat tradycj i kultur. Jest połczeniem współczesnego wiata z kultywowan od pokole tradycj. Wspaniałe zamki, najszybsze pocigi
oraz pikno przyrody parków narodowych – to wszystko sprawi,
e wycieczka do Japonii bdzie niezapomnianym przeyciem.

DNI

SHIRAKAWAGO  TAKAYAMA
FUJI

KIOTO
HIROSHIMA 

  NAGOYA
 OSAKA


TOKIO
HAKONE

NARA

MIYAJIMA
0

250

500 km

61

1

POLSKA

2

TOKIO

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed wylotem. Przelot do Japonii
przez jeden z europejskich portów lotniczych.
Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje
na około tydzie przed planowanym wylotem.

6

Przylot do Tokio. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny na odpoczynek po podró y. Nocleg.

3

4

5

OYA NIADA
H
Po niadaniu przejazd, do poło onej u stóp Góry
Fuji, miejscowo ci Hakone. Zwiedzanie Parku Pokoju
Gotemba. Po krótkim postoju u podnó y wi tej
góry Japonii – Fuji, wjazd kolejk do pi tej stacji
na wysoko 2503 m.n.p.m., sk d rozpo ciera si
wspaniała panorama na wulkan Owakudani
i okoliczne krajobrazy. Po drodze zobaczymy tak e
jezioro Ashi. Transfer na stacj kolejow i przejazd
superszybkim poci giem shinkansen do Nagoya.
Przejazd do hotelu, czas wolny.
OY

TAKAYAMA

NIAD
H
Po niadaniu zwiedzanie miasta. Zwiedzanie
głównej atrakcji Nagoya, b d cego niegdy
centrum miasta Zamku Nagoya (tylko z zewn trz)

TAKAY
AY

AW
TAKAYAMA

NIAD
CH
niadanie w hotelu. Wizyta na porannym targu,
a nast pnie przejazd do Shirakawago. Wizyta
w Shirakawago Gasshodukuri Minkaen – otwartym
muzeum przedstawiaj cym codzienne ycie
w dawnych japo skich wioskach. Znajduj si tam
dawne domy, szopy oraz dawne tradycyjne
narz dzia rzemie lnicze. Lunch, a nast pnie prze jazd do Gokayama. Zwiedzanie rezydencji rodziny
Iwase. Budynek ten jest najwi kszym przykładem
stylu “Gassho-zukuri” (charakteryzuj cym si
stromym spadzistym dachem dwuspadowym)
w mie cie. Powrót do Takayama. Transfer do hotelu
i czas wolny. Nocleg w Takayama.

TOKIO

NIAD
UNCH
Po niadaniu zwiedzanie stolicy Japonii – Tokio:
wizyta w parku okalaj cym Pałac Cesarski,
zajmuj cym powierzchni ponad 160 ha i mieszcz cym oprócz rezydencji cesarskich, równie gmachy
rz dowe i skarbiec. Nast pnie zwiedzanie
najwi kszej wi tyni buddyjskiej w Tokio - Asakusa
Kannon. Przej cie do przylegaj cego do wi tyni
pasa u handlowego – Nakamise, czas wolny.
Mo liwo kupienia ciekawych pami tek.
Po lunchu przejazd do Akihabara, słynnej
dzielnicy handlowej z elektronik u ytkow
Przejazd na wzgórza Roppongi, sk d rozpo ciera si
wspaniały widok na panoram miasta. Powrót do
hotelu, czas wolny.

najwa niejszym sanktuarium tradycyjnej religii
japo skiej shinto. Po przyje dzie zwiedzanie
shintoistycznej wi tyni Itsukushima (UNESCO),
gdzie znajduje si słynna czerwona torii. Powrót
do miasta, a nast pnie przejazd do Kioto.
Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

oraz wizyta na ulicy handlowej Osu Kannon. Lunch
w lokalnej restauracji, a nast pnie przejazd do
Takayama. Zwiedzanie starej dzielnicy miasta.
Spacer po ulicy handlowej Sannomachi. Czas wolny
na zakupy. Transfer do hotelu i nocleg.

7

8

TAKAY
NIADAN
CH
Po niadaniu przejazd do Kioto. Lunch w lokalnej
restauracji, a nast pnie transfer na stacj kolejow
i przejazd superszybkim poci giem shinkansen do
Hiroszimy. Zwiedzanie Parku Pokoju (UNESCO) wraz
z tzw. Kopuł Bomby Atomowej oraz wizyta w
Muzeum Pokoju. Transfer do hotelu i czas wolny.
Nocleg w Hiroszimie.

Y
NIAD
NCH
Po niadaniu przeprawa promowa na wysp
Miyajima, która od ponad 1500 lat jest

9

10

UNCH
SAKA NIAD
Po niadaniu zwiedzanie miasta. Całodniowe
zwiedzanie Kioto zaczynamy od wizyty w wi tyni
Kinkakuji (Złoty Pawilon) wybudowanej w 1397
roku, uwa anej za jedn z najpi kniejszych budowli
w Japonii. Wizyta w kompleksie wi tynnym
Kiyomizu, gdzie pierwsz wi tyni wybudował
w roku 794 mnich Enchin. Nast pnie b d Pa stwo
mieli okazj do zapoznania si z technikami
wyrobu najcenniejszych japo skich tkanin oraz
wezm Pa stwo udział w pokazie tradycyjnych
kimon. Przejazd do Osaki, zakwaterowanie i nocleg.

OS

SAKA

NIADAN
UNCH
Po niadaniu przejazd do pierwszej stolicy Japonii Nara. Zwiedzanie wi tyni Todaiji , najwi kszej na
wiecie wi tyni wybudowanej z drewna, gdzie
umieszczono równie najwi ksz na wiecie, maj c
ponad 1000 lat rze b Buddy z br zu. Wizyta w Chramie Kasuga Taisha, słyn cym z ponad 3000 latarni,
ustawionych wzdłu alei prowadz cej do głównego
wej cia wi tyni. Spacer po otaczaj cym Chram parku
w ród oswojonych danieli, które uznawane s w Japonii za boskich posła ców. Powrót do Osaki i zwiedzanie miasta, jego głównym punktem jest Pałac Cesarski, którego budowa rozpocz ła si w 1583 roku.
Spacer po starej dzielnicy miasta. Nast pnie mo liwo zrobienia zakupów w dzielnicy handlowej Shinsaibashi. Powrót do hotelu i nocleg.

11 OS

NIADANIE
Po niadaniu przejazd na lotnisko w Osace
i przelot do Polski przez jeden z europejskich
portów lotniczych.
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Korea – tradycja i nowoczesno
Kraj łczcy w sobie bogactwo kultury i historii z nowoczesnoci. Proponujemy poznanie tego pełnego kontrastów
kraju w 12 dni, podczas których zobaczymy najwaniejsze
zabytki Korei, jak ponad 600 letni rezydencj królewsk
– Pałac Gyeongbok, czy powstał w roku 528 naszej ery
wityni Bolguksa.
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Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Korei przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około tydzie
przed planowanym wylotem.

Przylot do Seulu. Przejazd do hotelu. Czas wolny
na odpoczynek po długiej podró y.

3

SEUL P7HAI;EH7A
Przejazd i zwiedzanie malowniczego Parku Narodowego Seorak, który został wpisany na List wiato wego Dziedzictwa UNESCO. Spacer, podziwianie
malowniczych krajobrazów i wizyta w klasztorze
Samhwasa. Zwiedzanie wi tyni, degustacja herbaty.
Lunch z mnichami. Nocleg na terenie wi tyni.

P7HAI;EH7A
Po niadaniu zwiedzanie Parku Narodowego
Seorak, słyn cego z unikatowej flory i fauny.
Wjazd kolejk na wysoko 800 m n.p.m. Zwiedza nie wi tyni Sinheungsa – jednej z najstarszych
i najwa niejszych wi ty w Korei oraz fortu
Gwongeumseong, sk d rozpo ciera si przepi kny
widok na otaczaj ce góry.

P7HAI;EH7A GYEONGJU
Po niadaniu przejazd do staro ytnej stolicy
Korei – Gyeongju, które nazywane jest „muzeum
bez cian” Zwiedzanie staro ytnego obserwatorium astronomicznego Cheomsungdae. Wizyta
w pałacu na wodzie Anabji oraz w muzeum historycznym miasta Gyeongju, w którym b dzie mo na
zapozna si z bogat histori z okresu Silla.
Nocleg w Gyeongju.

8

I;KBIJH;<7
ZDEMILIJAHYZOW7D7I;KB
Po niadaniu przejazd do Panmunjon, le cego
w strefie zdemilitaryzowanej na granicy Korei
Północnej i Południowej, Zwiedzanie strefy zdemilitaryzowanej m.in. parku Imjingak – upami tniaj cego wojn korea sk , Mostu Wolno ci oraz trzeciego tunelu. B d mieli Pa stwo okazj ogl da
Kore Północn z Domu Wolno ci i z obserwatorium
usytuowanego na górze Odusan. Powrót do Seulu.

5

7

SEUL
Po niadaniu w hotelu zwiedzanie miasta. Przejazd
do Pałacu Prezydenckiego (Cheongwadae). Zwiedzanie Pałacu Gyeongbok, ponad 600-letniej rezydencji władców Korei. Wizyta w Muzeum Ludowym,
podczas której b dzie mo na zapozna si z histo ri i kultur Korei. wi tynia Jogyesa, wizyta
w manufakturze, w której wytwarza si bi uteri
z ametystu. Nocleg w Seulu.

4

6

GYEONGJU BUSAN
Od rana zwiedzanie staro ytnej stolicy Korei.
Wizyta w pochodz cej z VI w. wi tyni Bulguksa
(UNESCO) oraz zwiedzanie granitowych grot
z Seokguram (UNESCO) znajduj cych si na zboczu
góry Toham, gdzie znajduje si panteon bóstw
buddyjskich. Przejazd do Busan, po drodze wizyta
w wi tyni Tongdosa. Zakwaterowanie w hotelu.

9

BUSAN JEJU
Zwiedzanie Busan, drugiego co do wielko ci
miasta Korei i jej najwi kszego portu. Wizyta na
najwi kszym w Korei targu rybnym. Nast pnie
spacer po parku Yongdusan. Przeprawa promowa
na Jeju, najwi ksz wysp Korei (1845 km 2)
znajduj c si w odległo ci 100 km od południowo-wschodniego wybrze a Korei. Słynie ona
z niesamowitych form wulkanicznych, mi dzy
innymi najwy szego szczytu Korei Południowej –
wulkanu Halla-san mierz cego 1 950 metrów.

10

JEJU

11

JEJU SEUL

Od rana zwiedzanie wyspy: Ogród Bonsai – ogród
botaniczny, gdzie ro nie ponado 2000 drzew
bonsai reprezentuj cych 100 ró nych gatunków.
Zwiedzanie wi tyni Yakchenosa – jednej
z najwi kszych wi ty buddyjskich w Azji,
z ponad 18-tonowym dzwonem. Wizyta nad wodospadem Cheonjeyeon. Nocleg w hotelu na wyspie.

Po niadaniu przejazd i zwiedzanie jaskini
Manjanggul, gdzie znajduj si niesamowite
formacje skalne. Przejazd nad wschodnie wybrze e
Seobjikoji, gdzie b d mieli Pa stwo okazj do
podziwiania widoków, poło onych po ród klifów
i skał, zielonych pól, na których nie ro nie ani
jedno drzewo. Powrót do Seulu.

12

SEUL POLSKA

NIADANIE
Po niadaniu przejazd na lotnisko Incheon i przelot
do Polski, przez jeden z europejskich portów lotniczych.
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Trzy Tygrysy Azji –
Chiny, Korea, Japonia
Podczas jednej wycieczki proponujemy poznanie kultury
i historii a trzech niesamowitych krajów Azji: Chin, Japonii
oraz Korei. Wspaniałe cesarskie miasta, najwiksze metropolie, niezwykłe bogactwo trzech wspaniałych kultur
wschodu połczone ze zwiedzaniem najznamienitszych
zabytków to gwarancja niezwykłej podróy.
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POLSKA
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Chin przez
jeden z portów europejskich. Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje na około tydzie
przed planowanym wylotem.

4

PEKIN
Przylot do Pekinu, transfer do hotelu. Po południu
zwiedzanie najwi kszego miejskiego placu na
wiecie, Placu Tiananmen poło onego w samym
sercu Pekinu. Przejazd obok obiektów olimpijskich.
Kolacja i czas wolny.

PEKIN
Od rana zwiedzanie Zakazanego Miasta, zwanego
te Zimowym Pałacem Cesarskim (UNESCO). Pałac
wznosi si dokładnie w samym centrum starego
Pekinu. Budowa Zakazanego Miasta rozpocz ła si
w 1406 roku za czasów dynastii Ming i trwała
14 lat. Pałac był rezydencj 24 cesarzy z dynastii
Ming i Qing. Zakazane Miasto jest najwi kszym
zespołem pałacowym na wiecie i zajmuje
powierzchni 720 tysi cy metrów kwadratowych.
Zwiedzanie Pałacu Letniego (UNESCO) – najlepiej
zachowanego Ogrodu Cesarskiego, którego chi ska
nazwa Yihe Yuan oznacza Ogród Piel gnowania
Harmonii. Miejsce to jest poł czeniem pi knej
scenerii z bogactwem architektury. Przeja d ka
rikszami po urokliwych uliczkach najstarszych
cz ci miasta tzw. Hutongach. Wieczorem kolacja,
podczas której głównym daniem b dzie specjalno kuchni lokalnej – kaczka po peki sku.

5

6

PEKIN
Wyprawa poza miasto na Wielki Mur (UNESCO),
którego budow rozpocz ł pierwszy cesarz Chin
z dynastii Qin. Wielki Mur miał chroni cesarstwo
przed najazdami koczowniczych plemion. Cz
Muru, która zachowała si do czasów współczesnych, została wzniesiona za czasów dynastii Ming
i była cz ci Jedwabnego Szlaku. Ta najwi ksza
budowla wiata rozci ga si na długo ci 6350 kilo metrów, mog z niej Pa stwo podziwia przepi kne
krajobrazy otaczaj cych j gór Tianshou. Zwiedza nie doliny Grobowców Cesarzy Dynastii Ming,
spacer Drog Kamiennych Postaci. Nocleg w Pekinie

7

8

’AN
Zwiedzanie wi tyni Nieba, która jest jednym
z najwi kszych zabytków sakralnych Chin, a zarazem jednym z najpi kniejszych parków w Pekinie
i cennym zabytkiem historycznym wpisanym na
List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Zwiedzanie wi tyni Lamy – jednej z najznamienitszych w Pekinie wi ty lamaistycznych ze wspa niałym pos giem Buddy Maitrei maj cym
26 metrów wysoko ci. Czas wolny – mo liwo
zrobienia zakupów na Honggiao Market. Przejazd
nocnym poci giem do Xi’an (miejsca sypialne).

’AN
Rano przyjazd do Xi’an, staro ytnej stolicy cesarstwa. Zwiedzanie miasta: spacer po zabytkowych
murach miasta, Wie a Dzwonu i Wie a B bna
usytuowane w samym sercu Xi’an; Wielki Meczet –
jeden z najstarszych meczetów w Chinach, który
jest znakomitym przykładem poł czenia architektury islamu z tradycyjn klasyczn architektur
Chin. Składa si głównie z ogrodu w stylu chi skim
i w niczym nie przypomina muzułma skich mecze tów z innych cz ci wiata. Kolacja w tradycyjnej
restauracji Defachang powstałej w 1936 roku,
gdzie b d mieli Pa stwo okazj uczestniczenia
w bankiecie piero kowym.

9

’
Po niadaniu wizyta w Muzeum Prowincji Shaanxi –
posiadaj cym bogate zbiory ukazuj ce histori tej
prowincji od czasów prehistorycznych po okres
panowania dynastii Qing. Zwiedzanie Pagody Dzikiej G si z VII wieku – symbolu Xi’an. Przejazd do
Muzeum Armii Terakotowej (UNESCO) – grobowca
pierwszego chi skiego cesarza Qin Shi Huang Di,
którego strze e armia o miu tysi cy figur naturalnej wielko ci wykonanych z wypalonej gliny. Przejazd
nocnym poci giem do Szanghaju (miejca sypialne).

Po przyje dzie wizyta w Szanghajskim Muzeum
Historii – posiadaj cym ponad 120 000 eksponatów
ukazuj cych bogactwo sztuki chi skiej na prze strzeni dziejów. Spacer po malowniczym bulwarze,
słynnym Bundzie, z którego rozpo ciera si widok
na nowoczesne budynki po drugiej stronie rzeki
Huangpu. Wizyta w przepi knych ogrodach Yu,
zało onych za czasów panowania dynastii Ming
w XVI wieku. Nocleg w Szanghaju.

Po niadaniu zwiedzanie nowoczesnej dzielnicy
miasta – Pudong oraz wjazd szybk wind na wie
telewizyjn „Perła Orientu” (263 metry),
z której b d mogli Pa stwo podziwia wspaniał
panoram Szanghaju. Rejs po rzece Huangpu,
podczas którego b dzie mo na podziwia wspa niale widoki na to ponad 20 milionowe miasto.
Czas wolny. Powrót do hotelu.
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10

Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot
do Korei. Przejazd do staro ytnej stolicy Korei –
Gyeongju, które nazywane jest „muzeum bez cian”
Zwiedzanie staro ytnego obserwatorium astronomicznego Cheomsungdae. Podziwianie pałacu na
wodzie Anabji. Wizyta w Muzeum Historycznym
miasta Gyeongju, w którym b dzie mo na zapozna si z bogat histori z okresu Silla.
Nocleg w Gyeongju.

11

12

13

14

G
Od rana zwiedzanie staro ytnej stolicy Korei.
Wizyta w pochodz cej z VI w. wi tyni Bulguksa
oraz zwiedzanie granitowych grot Seokguram
(UNESCO) znajduj cych si na zboczu góry Toham,
gdzie znajduje si panteon bóstw buddyjskich.
Powrót do Seulu.

Po niadaniu w hotelu zwiedzanie miasta. Przejazd
do Pałacu Prezydenckiego (Cheongwadae). Zwiedzanie Pałacu Gyeongbok, ponad 600-letniej rezydencji władców Korei. Wizyta w Muzeum Ludowym,
podczas której b dzie mo na zapozna si z histori i kultur Korei. Nast pnie wi tynia Jogyesa
oraz wizyta w manufakturze, w której wytwarza
si bi uteri z ametystu. Nocleg w Seulu.

Przejazd na stacj kolejow w Odawara i przejazd
superszybkim poci giem do Kioto. Po lunchu zwiedzanie Kioto – miasta b d cego w latach od 794
do 1868 stolic staro ytnej Japonii. Dzi Kioto jest
kulturaln stolic Japonii. Wizyta w wi tyni
Kiyomizu (UNESCO) – b d cej jednym z najwi kszych
sanktuariów w Japonii. Budowa wi tyni rozpocz ła
si w 798 roku. Wzniesiono j na jednym ze stro mych wzgórz okalaj cych miasto od wschodu.
Spacer po ogrodach okalaj cych wi tynie.

Po niadaniu w hotelu przejazd na lotnisko i przelot do Japonii. Przylot na lotnisko Narita. Przywitanie przez lokalnego przewodnika i przejazd
do hotelu. Czas wolny.

Po niadaniu zwiedzanie stolicy Japonii. Wizyta
w parku okalaj cym Pałac Cesarski, zajmuj cym
powierzchni ponad 160 ha i mieszcz cym oprócz
rezydencji cesarskich równie gmachy rz dowe
i skarbiec. Nast pnie zwiedzanie najwi kszej wi tyni buddyjskiej w Tokio – Asakusa Kannon. Przejcie do przylegaj cego do wi tyni pasa u handlowego – Nakamise, czas wolny. Mo liwo kupienia
ciekawych pami tek. Po lunchu przejazd na
wzgórza Roppongi, sk d rozpo ciera si wspaniała
panorama Tokio. Przejazd do Akihabara, słynnej
dzielnicy handlowej z elektronik u ytkow .
Powrót do hotelu, czas wolny.

17

15
Po niadaniu przejazd do Parku Narodowego Fuji san. Po krótkim postoju u podnó y wi tej góry
Japonii – Fuji, wjazd kolejk do pi tej stacji na
wysoko 2503 m n.p.m., sk d rozpo ciera si wspa niała panorama na wulkan i okoliczne krajobrazy.
Po lunchu wizyta u gor cych ródeł – Owakudani.
Przejazd kolejk linow nad dolin wielkiego wrzenia, daj cy okazj do podziwiania aktywnych krate rów i gor cych ródeł. Nast pnie rejs po jeziorze
Ashi, znanym z odwróconego w nim odbicia góry
Fuji. Przejazd do hotelu i czas wolny.

18

SAKA
Całodniowe zwiedzanie Kioto zaczynamy od wizyty
w wi tyni Kinikakuji (Złoty Pawilon)
(UNESCO) wybudowanej w 1397 roku, uwa anej
za jedn z najpi kniejszych budowli w Japonii.
Nast pnie b d Pa stwo mieli okazj do zapozna nia si z technikami wyrobu najcenniejszych japo skich tkanin oraz wezm Pa stwo udział w pokazie
tradycyjnych kimon. Mo liwo zakupów na targu
Nishiki. Zwiedzanie wi tyni Heian – słynnej
budowli wzniesionej ku czci cesarza Kammu,
fundatora Kyoto. Przejazd do Osaki.

S

SAKA

Po niadaniu przejazd do Nara. Zwiedzanie wi tyni Todaiji (UNESCO), najwi kszej na wiecie wi tyni wybudowanej z drewna, gdzie umieszczono
równie najwi ksz na wiecie, maj c ponad
1000 lat rze b Buddy z br zu. Wizyta w Chramie
Kasuga Taisha (UNESCO), słyn cym z ponad 3000
latarni, ustawionych wzdłu alei prowadz cej
do głównego wej cia wi tyni. Spacer po otaczaj cym Chram parku w ród oswojonych danieli, które
uznawane s w Japonii za boskich posła ców.
Przejazd do Osaki i panoramiczne zwiedzanie
miasta, którego głównym punktem jest Pałac
Cesarski, którego budowa rozpocz ła si w 1583
roku. Nast pnie mo liwo zrobienia zakupów
w dzielnicy handlowej Shinsaibashi.

19

S
Po niadaniu przejazd na lotnisko i powrót do Polski
przez jeden z europejskich portów lotniczych.
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Indochiny
Wietnam, Laos, Kamboda
Zapraszamy do odkrywania z nami niezwykle barwnej kultury
trzech krajów Półwyspu Indochiskiego. Pikno przyrody,
niezwykła mozaika etniczna, wspaniałe zabytki oraz piaszczyste
plae sprawiaj, e Indochiny s wyjtkowym miejscem na wiecie,
gdzie kady podrónik znajdzie co dla siebie.

 PAK OU
LUANG PRABANG 

HANOI 

 ZATOKA HALONG

VIENTIAN 

BANGKOK

SIEM REAP
PHNOM PENH 
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68 Indochiny – Wietnam, Laos, Kambodża
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2

3

POLSKA
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem, wylot do Wietnamu.
Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzymuje
na około tydzie przed planowanym wylotem.

HANOI KOLACJA
Przylot do Hanoi – stolicy Wietnamu. Przejazd do
hotelu i zakwaterowanie. Nast pnie przedstawienie tradycyjnego wietnamskiego teatru lalek wodnych, gdzie aktorzy wykonuj przedstawienie
stoj c po pas w wodzie i manipuluj lalkami na jej
powierzchni. Wieczorem powitalna kolacja i nocleg.

4

5

HANOI HALONG
Po niadaniu zwiedzanie miasta zało onego w
1010 roku pod rz dami Króla Ly Cong Uan. Przejazd
przez dzielnic francusk , pełn francuskich
akcentów architektonicznych i kulinarnych, przez
co miasto zwane jest równie „ Pary em Wschodu“.
Wizyta w Mauzoleum Ho Chi Minha. Zwiedzanie
pałacu prezydenckiego, prezydenckiego ogrodu
oraz „Domku na palach“ – rezydencji Ho Chi Minha.
Nast pnie odwiedz Pa stwo Pagod na Jednej
Kolumnie, która została zbudowana w XI w. przez
panuj cego wówczas cesarza w podzi ce za narodziny syna oraz wi tyni Literatury – pierwszy
powstały w XI w. uniwersytet w Wietnamie. Przeja d ka rowerami nad jezioro Hoan Kiem oraz po
starej dzielnicy miasta Hanoi i wizyta w wi tyni
Ngoc Son. Lunch w lokalnej restauracji, a nast pnie
przejazd do Zatoki Halong (UNESCO), uznawanej za
cud natury. Zakwaterowanie i nocleg.

HALONG HANOI

SAJGON VIENTIAN
Po niadaniu całodniowe zwiedzanie miasta. Przejazd przez, pełn małych sklepików, dzielnic
chi sk dzielnic Cholon na bazar Binh Tay. Wizyta
w wi tyni Thien Hau oraz zwiedzanie Muzeum
Wojny. Spacer ulicami Dong Khoi i Nguyen Hue,
sk d rozpo ciera si widok na słynny ratusz
w Sajgonie. Nast pnie w programie: zbudowana
w 1880 roku katedra Notre Dame oraz Poczta
Centralna - dwa znane francuskie budynki
w mie cie. Po lunchu przejazd na lotnisko i przelot
do stolicy Laosu – Vientian. Zwiedzanie wi tyni
Wat Prakeo, wi tyni Wat Sisaket – najstarszej
wi tyni w Vientian oraz wi ty Simuang
i Patuxai. Kolacja z pokazem kultury lokalnej.
Nocleg.

VIENTIAN
Od rana zwiedzanie miasta. Wizyta na bazarze oraz
zwiedzanie Pha That Luang (Wielkiej wi tej
Stupy), najwa niejszej religijnej budowli Laosu –
symbolu kraju. Czas wolny na zakupy. Lunch,
a nast pnie przejazd na lotnisko i przelot do Luang
Prabang. Transfer do hotelu i zakwaterowanie. Po
południu zwiedzanie wi ty Wat Vixun, Wat Sene
oraz Wat Mai. Kolejno udadz si Pa stwo na gór
Phousi, sk d roztacza si pi kny widok na pano ram miasta oraz odwiedz nocny targ. Nocleg
w Luang Prabang.

HANOI SAJGON
Po niadaniu przelot do Ho Chi Ming (Sajgon). Lunch
w lokalnej restauracji, podczas którego podane
zostanie tradycyjne wietnamskie danie – zupa
PHO. Nast pnie przejazd do Cu Chi i zwiedzanie
słynnej sieci tuneli. Tunele wybudowane zostały
w czasach wojny z Francj i składaj si z licz cych
ponad 250 km podziemnych korytarzy. Powrót do
Sajgonu i nocleg.

6

7

Po niadaniu 4 godzinny rejs łodzi w ród imponuj cych zespołów majestatycznych wapiennych
wysp skał, wystaj cych dziesi tki i setki metrów
powy ej poziomu morza. Wiele ze skał zawiera
pi kne groty. Wizyta w jednej z grot, a nast pnie
lunch na pokładzie statku – owoce morza. Po
zako czeniu rejsu powrót do Hanoi. Po drodze
wizyta w wiosce Dong Trieu, słyn cej z pi knego
r kodzieła m.in. niebiesko-białej r cznie malowa nej ceramiki. Czas wolny. Nocleg w Hanoi.

8

P
Dzie zaczn Pa stwo od spotkania z mnichami,
którzy codziennie rano wychodz do lokalnej
społeczno ci, by otrzyma po ywienie i tym
samym da okazj ludziom do czynienia dobrych
uczynków (rytuał Tak Bat). Nast pnie wizyta na
lokalnym targu oraz zwiedzanie bogato zdobionej
Wat Xieng Thong ( wi tyni Złotego Miasta), uznawan na najwspanialsz wi tyni w tym rejonie
Laosu. Wyprawa tradycyjn laota sk łodzi
w gór Mekongu do słynnych Jaski Pak Ou, gdzie
znajduj si tysi ce wizerunków Buddy. Wizyta
w wiosce Ban Sang Hai, znanej z wyrobu tradycyjnej
ry owej whiskey. Powrót do Luang Prabang, po
drodze wizyta w wiosce Ban Phanom, trudni cej si
wyrobami tkackimi. Czas na zakupy, nocleg.
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9

LUANG PRABANG SIEM REAP
Zwiedzanie Muzeum Narodowego, b d cego
niegdy Pałacem Króla. Nast pnie odwiedz
Pa stwo oddalon o 3 km wiosk Ban SangKhong
słyn c z wytwarzania papieru saa, który uzyski wany jest z kory drzewa morwowego. Wizyta na
H’Mong Market, a nast pnie przejazd na lotnisko
i przelot do Siem Reap. Transfer do hotelu i zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.

10

SIEM REAP
Wczesnym rankiem przejazd lokalnym trójkołowym pojazdem o nazwie „tuk-tuk“ do najwi kszej
ze wi ty kompleksu Angkor – Angkor Wat, aby
podziwia wschód sło ca. Powrót do hotelu na
niadanie, a nast pnie zwiedzanie Południowej
Bramy Angkor Thom i wi tyni Bayon. Lunch. Po
południu wizyta w „pochłanianej” przez d ungl
wi tyni Preah Khan oraz wi tyni Neak Pean.
Nocleg.

SIEM REAP
Po niadaniu rejs łodzi (lub przejazd autokarem)
do Phnom Penh. Transfer z przystani do hotelu i
zakwaterowanie. Wieczorem rejs o zachodzie
sło ca po rzece Mekong . Po zako czeniu rejsu kola cja w słynnej restauracji FCC (Foreign Conference
Club) i nocleg.

13

SIEM REAP
Po niadaniu zwiedzanie miasta. Przejazd do
Angkor (UNESCO). "Angkor" w dosłownym tłumaczeniu oznacza "Stolica" lub " wi te Miasto". Tym
terminem okre lana jest nazwa stolicy imperium
Khmerów. Ruiny wi ty pochodz z okresu mi dzy
IX a XII w., który był jednocze nie czasem najwi k szego rozwoju pot gi imperium Khmerskiego.
W programie: wi tynia Preah Ko i wi tynia Lolei.
Kolejno przejazd do poło onej w okolicy hinduistycznej wi tyni Banteay Srei. Po południu
dalsze zwiedzanie wi ty Angkoru: wi tynia
Pre Rup, Takeo oraz wi tynia Ta Prohm. Nast pnie
wizyta na wzgórzu Phnom Bakheng, sk d b d
Pa stwo mieli okazj podziwia zachód sło ca.
Nocleg.

11

12

Po niadaniu zwiedzanie miasta: Pałac Królewski,
Srebrna Pagoda oraz Muzeum Narodowe. Nast pnie
wizyta w Muzeum Tuol Sleng, b d cego wiadectwem ludobójstwa dokonanego przez Czerwonych
Kmerów. Nocleg w Phnom Penh.

14
NIADANIE
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot do
Bangkoku, a nast pnie dalszy przelot do Polski
przez jeden z europejskich portów lotniczych.

e?
Wodny
ny Teatr Lalek
to szczególny rodzaj inscenizacji, istniej cej tylko
w Wietnamie. Ta forma sztuki swój pocz tek miała
w delcie Rzeki Czerwonej ponad 1000 lat temu.
Teatr w Hanoi jest ciekawym przykładem zarówno
tradycyjnych, jak i nowych przedstawie . Ich tre
dotyczy nie tylko wydarze historycznych, lecz tak e problemów i rado ci dnia powszedniego.
W ka dym przedstawieniu bierze udział ponad 100 kolorowych drewnianych lalek. S one
poruszane przez stoj cych po pas w wodzie aktorów za pomoc skomplikowanego systemu
tyczek, rolek i sznurów. Aby je obsłu y potrzeba wielu aktorów, którzy trenuj całymi latami,
zanim opanuj skomplikowane ruchy lalek.
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Sri Lanka – Cejlon

najpikniejsza wyspa na wiecie
Jedna z najpikniejszych wysp na wiecie, przez
wielu uwaana za raj na ziemi. Zachwyca wspaniał
przyrod, piaszczystymi plaami oraz niezwykle
yczliwymi ludmi. Idealne miejsce na odpoczynek
dla całej rodziny połczony ze zwiedzaniem bogatej
kultury tego wyspiarskiego kraju.

-
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POLSKA
Zbiórka na lotnis
lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny prz
przed wylotem. Przelot na Sri Lank
przez jeden z europejskich
portów lotniczych.
eur
Szczegółowe
informacje ka dy uczestnik otrzymuje
g
info
na około tydzie przed planowanym wylotem.

3
Po niadaniu przejazd do Anuradhapura (UNESCO),
pierwszej stolicy i niew tpliwie najwi kszego
miasta staro ytnej Sri Lanki zało onego
w IV w. p.n.e. Postój pod wi tym drzewem
Sri Maha Bodhi, pod którym Ksi Siddhartha
doznał o wiecenia. Ma ponad 2 200 lat i jest
najstarszym drzewem na ziemi. Zwiedzanie
kamiennych kolumn w Pałacu Brazen. Nast pnie
zwiedzanie Pałacu Ruwanweliseya, pos gu Buddy
z IV wieku p.n.e. oraz wi tyni Isurumuniya z II
wieku p.n.e. z jej słynnymi skalnymi rze bami.
Powrót do hotelu. Nocleg w Habarana.

YA

6
Po niadaniu przejazd do wspaniałego ogrodu
botanicznego Paradeniya. Znajduj si tam ró ne
gatunki tropikalnych drzew i ro lin.
Godne uwagi s : wyj tkowa kolekcja orchidei,
paproci, przypraw oraz drzew sadzonych przez
honorowych go ci wyspy. Po lunchu powrót do
Kandy i zwiedzanie miasta: muzeum klejnotów
koronnych wraz ze wi tyni , w której znajduj si
relikwie Buddy oraz wi tyni Z ba, w której przechowywana jest najwi ksza relikwia w kraju – Z b
Buddy. Nocleg w hotelu w Kandy.

Po niadaniu przejazd do Polonnaruwa, drugiej
stolicy Sri Lanki zbudowanej w XI wieku (UNESCO).
Zwiedzanie m.in. pozostało ci wi ty : Shiva,
Vatadage, Gal Vihara, Pałacu Królewskiego oraz
kolosalnej wielko ci pos gu Buddy, wykutego
w granitowej skale. Przejazd do Sigiriya
i zwiedzanie kamiennej fortecy z V w.n.e., słynnej
„Skały Lwa“ (UNESCO) oraz pozostało ci
ze słynnej galerii 500 fresków półnagich
„Niebia skich Słu ek“. Powrót do Habarany,
nocleg.

A
HABARANA LUNCH
Przylot na lotnisko Bandaranaike poło one
ok. 25 km od stolicy kraju – Kolombo.
Przejazd do hotelu w Habarana, a po drodze wizyta
w słynnym sieroci cu słoni w Pinnawela.
Sierociniec został utworzony w 1975 roku,
obejmuje powierzchni 24 hektarów i posiada
najwi ksze stado słoni w niewoli na wiecie.
Po zako czeniu zwiedzania przyjazd do Habarana
i zakwaterowanie w hotelu. Czas na odpoczynek.
Nocleg.

W


7
5

HABARANA
ATAL

L
Y

niadanie w hotelu. Przejazd do miejscowo ci
Dambulla, gdzie znajduj si wykute w skale
buddyjskie kaplice z licznymi pos gami Buddy.
Nast pnie przejazd do Kandy, poło onej w ród gór
stolicy Cejlonu od XVII do XIX wieku, obecnie
drugiego co do wielko ci miasta Sri Lanki.
Po drodze zatrzymamy si w Matale, aby zobaczy
hindusk wi tyni , pó niej odwiedzimy srila sk
szkoł i zwiedzimy fabryk bawełny oraz ogród
przypraw. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

ALA
Ś
Po niadaniu przejazd do Kitulgala – miejsca, gdzie
nakr cony został oskarowy film Davida Leana
„Most na rzece Kwai“. Kitulgala jest równie
doskonałym miejscem rekreacji na wie ym
powietrzu. Dla ch tnych rafting – trwaj cy
ok. 2 godzin spływ po rzece na dmuchanych
pontonach. Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.

8
niadanie w hotelu, nast pnie transfer na lotnisko
i powrót do Polski. Dla ch tnych istnieje mo liwo
przedłu enia pobytu o dowoln ilo dni wypo czynku w wybranym kurorcie.
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Indonezja – Jawa, Bali, Komodo
Archipelag Indonezji składa si z ponad osiemnastu tysicy wysp, na
których yje ponad dwiecie grup etnicznych tworzcych wspaniał
mozaik kulturow. Zapraszamy do odwiedzenia tego niezwykle barwnego miejsca, gdzie czekaj na Pastwa pikne widoki, bogactwo fauny
i flory oraz wspaniałe piaszczyste plae.

JAKARTA 

SURABAJA 
 BROMO
JOGJAKARTA 

KOMODO  RINCA
 LABUDAN BAJO

 BALI

73

1

2

POLSKA
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów
dwie godziny przed odlotem. Przelot do Jakarty
przez jeden z europejskich portów lotniczych.
Szczegółowe informacje ka dy uczestnik otrzyma
na około tydzie przed wylotem.

4

JAKARTA JOGJAKARTA
NIADANIE KOLACJA
Po niadaniu przejazd na lotnisko i przelot do
Jogjakarty. Po przylocie wizyta w wi tyni
Prambanan, b d cej najpi kniejszym zabytkiem
hinduskim Indonezji. Kolejno odwiedz Pa stwo
Pałac Sułtana (Keraton Yogyakarta) oraz słynny
kompleks zamkowy Taman Sri. Nast pnie wizyta
w wi tyni Borobudur, jednym z najsłynniejszych
zabytków buddyjskich na wiecie, wybudowanej
w VIII wieku. Zwiedzanie wi tyni Mendut i wi tyni
Pawon. Powrót do hotelu i nocleg.

8

Wcze nie rano przejazd do Tengger, by podziwia
wschód sło ca nad wulkanem Bromo. Paruj ca góra
u lu i popiołu Bromo jest jednym z najbardziej
spektakularnych dzieł natury na wiecie. Przejazd
do Surabaja i zwiedzanie miasta. W programie
chi ska wi tynia Hong Tiek Hian, Pasar Pabean –
tradycyjny bazar z przyprawami oraz poło ony
w arabskiej dzielnicy meczet Sunan Ampel –
najstarszy w mie cie meczet i grób wi tego
m czyzny, który rozprzestrzenił islam na wyspie.
Wizyta w Domu Sampoerna, gdzie poznaj
Pa stwo dzieje rodziny oraz obejrz produkcj
r cznie skr canych papierosów Kretek.

9

RINCA
Po przybyciu do Loh Buaya trekking po wyspie,
podczas którego bed Pa stwo mieli okazj
zobaczy słynne Smoki z Komodo, jak równie
makaki oraz bawoły wodne. Po zako czeniu
wyprawy dalszy rejs na wysp Komodo –
najwi ksz wysp Parku Narodowego Komodo. Po
drodze odwiedz Pa stwo jeden z najsłynniejszych o rodków turystycznych Parku. Czas wolny
na wypoczynek przy pla y. Po południu wizyta
w jednej z wiosek na wyspie. Nocleg na łodzi.

7
Czas wolny, a nast pnie przejazd na lotnisko
i wylot na Bali. Po wyl dowaniu transfer do hotelu,
zakwaterowanie i nocleg.

RINCA
Przejazd na lotnisko i przelot do Labudan Bajo –
zachodniej cz ci wyspy Flores. Po przylocie na
lotnisko Komodo przejazd do portu i rejs do Parku
Narodowego Komodo. Park utworzony został
w 1980 roku, by chroni naturalne rodowisko ycia
Smoków z Komodo, a swym obszarem obejmuje
wyspy archipelagu, z którego główne trzy to
Rinca, Komodo i Padar. Po drodze zatrzymamy si
na wyspie Bidadari, gdzie b d Pa stwo mieli
okazj popływa lub ponurkowa w wodach oceanu. Dalszy rejs na wysp Rinca. Nocleg na łodzi.

6

JAKARTA
Rano zwiedzanie miasta, m.in. Sunda Kelapa –
znajduj cego si przy uj ciu rzeki Ciliwung,
starego portu w Jakarcie oraz Muzeum Wayang,
którego zbiory zwi zane s ze słynnym jawajskim
teatrem lalek. Budynek mie ci si na miejscu
zbudowanego w 1640 roku ko cioła. Wizyta
w Muzeum Historii Jakarty, którego kolekcja
obejmuje przedmioty z okresu Holenderskiej
Kompanii Wschodnioindyjskiej oraz odkrycia
archeologiczne z czasów prehistorycznych.
Nast pnie zwiedzanie mostu zwodzonego Kota
Intan oraz wizyta w Taman Mini Indonesia Idach,
który nazywany jest „miniatur Indonezji“.
Nocleg.

JOGJAKART
Poranny przejazd poci giem do poło onego na
rzek Brantas, miasta Jombang. Nast pnie przejazd
do uroczego regionu Tengger, charakteryzuj cego
si zjawiskowym wulkanicznym krajobrazem.
Kolacja i nocleg w Bromo.

JAKARTA
KOLACJA
Przylot do stolicy Indonezji – Jakarty. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny na odpoczynek
po podró y. Kolacja.

3

5

10
Po przyje dzie do Loh Liag w drówka, podczas
której b d mieli Pa stwo kolejn szans zobaczy
najwi ksze jaszczurki wiata oraz inne dzikie
yj ce na wyspie zwierz ta. Po zako czeniu
w drówki czas wolny, który mo na po wi ci na
aktywny wypoczynek (pływanie, nurkowanie) lub
na leniuchowanie na pla y. Po południu rejs
powrotny do Labudan Bajo. Transfer do hotelu
i nocleg.
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11

LA UDAN
Po niadaniu zwiedzanie miasta. Wizyta w jaskini
Batu Cermin. Nast pnie przejazd do Kanionu Cunca
Wulang, gdzie zobaczy mo na kaskady wodne
oraz serie mniejszych wodospadów. Podczas
w drówki do wodospadu b d Pa stwo mieli okazj
zobaczy okoliczne wioski, pola ry owe, farmy
uprawiaj ce wanili , kaw , kakao. Powrót do
hotelu, nocleg w Labudan Bajo.

12
Czas wolny, a nast pnie przejazd na lotnisko
i wylot na Bali. Po wyl dowaniu transfer do
hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

13

14
Zwiedzanie wyspy rozpoczniemy od centralnej
cz ci, znanej jako „serce sztuki“. Wizyta
w wiosce znanej z drewnianych rze b, a nast pnie
zwiedzanie wi tych ródeł Tampaksiring oraz
Pura Tirta Empul – jednej z najbardziej znacz cych
balijskich wi ty . Przejazd kr tymi drogami tego
górskiego regionu do spektakularnej okolicy
Batur. Góra Batur jest niewielkim wulkanem
usytuowanym w sercu ogromnego krateru.
W s siedztwie wulkanu znajduje si równie
jezioro Batur w kształcie półksi yca. Kolejno
wizyta w Muzeum Gunungapi Batur. Kontunuuj c
zwiedzanie udadz si Pa stwo do Pura Besakih,
zwanej „ wi tyni Matk “, zlokalizowan na stoku
góry Agung – najwi kszego balijskiego wulkanu.
Kompleks wi tynny składa si z ró nych
sanktuariów, które w sumie tworz kompleks
22 wi ty . Przejazd do miasta Samapura. Wizyta
w Kertha Gossa – Holu Sprawiedliwo ci oraz Bale
Kambang – Pływaj cym Pawilonie. Powrót do
hotelu i nocleg.

to jeden z 50 Parków Narodowych na terenie
Indonezji, utworzony w 1980 roku. Zamieszkuje
go endemiczny gatunek - waran z Komodo.
W 1991 r. Park Narodowy został wpisany na
List wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Waran
z Komodo jest to gatunek gada z rodziny waranów, nazywany równie "Smokiem z Komodo".
To najwi ksza współcze nie yj ca jaszczurka.
Jego rozmiary wynosz do 2,5 - 3 metrów długo ci. Rekordowy spotkany osobnik liczył
3,65 metra. rednia masa ciała tych gigantycznych jaszczurek wynosi 150 kg.

Po niadaniu całodniowe zwiedzanie wyspy.
Wizyta w wi tyni Pura Lahur Tanah Lot. Ta
malownicza wi tynia poło ona jest na skalistej
wysepce i jedn z najbardziej znanych i
szanowanych wi ty na Bali. Nast pnie przejazd
do kurortu górskiego Bedugul i zwiedzanie jednej
z najpi kni jszych wi ty – wi tyni Pura Ulun
Danau Bratan. Kolejno udadz si Pa stwo do
miejscowo ci Mengwi. Wizyta w wi tyni Taman
Ayun, wyró niaj cej si majestatyczn bram oraz
wysokimi wie ami po wi conymi bogom, którzy
mieszkaj na wysoko ci. Powrót do hotelu. Po
drodze zwiedzanie wioski Sangeh oraz Małpiego
Lasu w Bukit Sari. Kolacja i nocleg.

15
Po niadaniu transfer na lotnisko i przelot do
Warszawy przez jeden z europejskich portów
lotniczych.
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Hotele w Tajlandii
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Grand
Jomtien Palace
Siam Bayview
Hotel
wznosz cy trzygwiazdkowy
si majestatycznie
nadpoło
ZatokonyPattaya,
czterogwiazdkowy
Ten Ten
fantastyczny,
hotel
bezpo rednio
przy pi knej hotel
pla y
oferuje
na pokoi
oceaniizapewnia
miasto. Centralna
lokalizacja
pozwala
dzonych
szybki dost
p do najwi
k - na
oferuje
260niezapomniane
luksusowo urz widoki
cego
yciem,oraz
nadmorskiego
miasta.
łatwy
sposób
odkrywania
cudów
szym
poziomie
centrów biznesoszych
atrakcji
miasta,
restauracji
na tego
najwyt tni
pokoje,
na najwy
szym poziomie,
wy mienite
potrawy
Wspaniale
urz dzone
wych.
Jest idealnym
miejscem
na serwis
romantyczne
wakacje,
a blisko atrakcji
sporto
w sprawia,
hotelowych
restauracjach
oraz liczne
atrakcje
, e kapozwa
dy znaj
wych
e hotel
to atrakcyjne
miejscepobliskie
dla ka dego.
To sprawi
wietna baza
- dzie
tu dlamagiczne
siebie sposób
sp dzenie niezapomnianych wakacji w tajskim
pozna
miastonaPattaya.
laj ca
otoczeniu. Pattaya, przy pla y; najbli sze lotnisko: mi dzynarodowe lotnisko
Suvarnabhumi. Pattaya, przy pla y, najbli sze lotnisko: mi dzynarodowe lotnisko
Suvarnabhumi.
POKOJE
Łazienka, balkon z widokiem na morze, klimatyzacja, telewizor, telewizja
Łazienka,
suszarka,
szlafrok, pantofle k pielowe, podr czne kosmetyki,
satelitarna, radio,
lodówka,
mini bar.
sejf,z łagodnym
telewizor LCD,
telewizja kablowa, telefon, radio/odtwarzacz CD,
PLAklimatyzacja,
Piaszczysta
zej ciem.
mini bar,
kawy
i herbaty,GOlodówka,
parasol,2 restauracje,
budzenie. kawiarnia,
WYPOSA
ENIEekspres
HOTELUdoDO
DYSPOZYCJI
CI 3 baseny,
Piaszczysta
z łagodnym
zej ciem.
pub,PLA
bar, zaplecze
bankietowe,
mo liwo
dostawki, lekarz na wezwanie, pokój gier,
WYPOSA
ENIE HOTELU
DYSPOZYCJI
GO
2 otwarte
baseny
z jacuzzi, restausklep
z upominkami,
kantor,DO
sklep
z podstawowymi
lekami,
pralnia,
transfery
racja, kawiarnia,
bary,fitness.
centrum biznesowe, biuro informacji turystycznej i sprzei wycieczki,
sejf, centrum
y biletów,
wypo opieka
yczalnia
24h room serwis, budzenie, pralnia,
DLAda
DZIECI
Łó eczka,
nadsamochodów,
dzie mi.
dost pny
pod telefonem, biblioteka, zaplecze rekreacyjno-sportowe (bilard,
YWIENIE
niadania.
WY lekarz
tenis stołowy, rzutki, gry planszowe, centrum fitness i salon masa u, 2 korty tenisowe). W pobli u hotelu mo liwo skorzystania z takich atrakcji jak: golf, nurko -

Cena zawiera
w pokoju typu
Superior; jazda
za dodatka motorówk , kitesurfing,
w dkowanie,
wanie, narty wodne,
przeja dzakwaterowanie
kowkonna,
opłatgokarty.
mo liwo zakwaterowania w pokoju typu Deluxe, Top Deluxe, apar tamencie Junior, Łó
Jomtien
w osobnych
rezydencjach
z pełnym wyposa eniem.
eczkolub
dzieci
ce, opiekunka
dla dziecka.
WY

niadania.

CENA W USD ZA OSOBCena: zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Deluxe; za dodatopłat440
mo liwo
w apartamentach
typu Bayview, Siam,
kow od
7 dni
USD zakwaterowania
14 dni
od 720 USD
Deluxe.
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie
i wyZAywienie
z ofert , 7 lub 14 noclegów(w pokoju dwuosobowym),
CENA W USD
OSOB zgodnie
:
transfery,
KL , NNW
7 dniobowi
odzkowe
987ubezpieczenie
USD
14, baga
dniu. od 1740 USD
CENA NIE ZAWIERA:
Biletu
lotniczego,
opłat lotniskowych, wydatków własnych.
CENA
ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów (w pokoju dwuosobo wym), transfery, obowi zkowe ubezpieczenie KL , NNW , baga u.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.

Siam Bayshore Resort & Spa
Pattaya energetyczne, nadmorskie miasto jest swoistym klejnotem na wschodnim
wybrze u Tajlandii. Poło ony tam, zaledwie kilka metrów od pla y, przy t tni cym
yciem deptaku, czterogwiazdkowy hotel Siam Bayshore Resort & Spa to idealne
miejsce na sp dzenie niezapomnianych wakacji. Kurort składa si z 12 pi knie
urz dzonych, kilkupi trowych pawilonów schowanych po ród starannie utrzyma nych, tropikalnych ogrodów i spokojnych lagun. Oferuje 270 pokoi. Unikatowe
otoczenie, b d ce oaz spokoju w ród zgiełku miasta Pattaya pozwala go ciom
odpocz od codziennego chaosu. To miejce doskonałe na spedz nie cudownych
chwil z przyjaciółmi, rodzin lub spotkania biznesowe. Ka dy go znajdzie tu co
dla siebie.
Pattaya, przy pla y, najbli sze lotnisko: mi dzynarodowe lotnisko
Suvarnabhumi.
POKOJE Łazienka, suszarka, szlafrok, pantofle k pielowe, podr czne kosmetyki,
klimatyzacja, sejf, telewizor LCD, telefon, radio/odtwarzacz CD, internet, mini bar,
ekspres do kawy i herbaty, lodówka, parasol.
PLA A Piaszczysta z łagodnym zej ciem.
WYPOSA ENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO CI 3 restauracje, bar, grill, ogród, klub
na pla y, centrum binesowe, SPA, salon masa u, klub fitness, 2 otwarte baseny z
jacuzzi, zaplecze rekreacyjno-sportowe (bilard, tennis stołowy, rzutki, gry planszowe, centrum fitness, 2 korty tenisowe), kiosk z pras .
Łó eczko dzieci ce, basen dla dzieci ze zje d alni , plac zabaw,

kanały telewizyjne z kreskówkami, specjalne menu z daniami i przek skami, gry
planszowe, zaj cia animacyjne.
WY
niadania.
RODZAJE POKOI Cena zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Deluxe; za dodatkow opłat mo liwo zakwaterowania w pokoju typu Tropical Deluxe, Biznes
Deluxe lub w apartamencie i willi.

CENA W USD ZA OSOB :
7 dni od 860 USD

14 dni od 1560 USD

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów(w pokoju dwuosobowym),
transfery, obowi zkowe ubezpieczenie KL , NNW , baga u.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.
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lodówka,
mini bar.
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2 otwarte
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z jacuzzi, restausklep
z upominkami,
kantor,DO
sklep
z podstawowymi
lekami,
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transfery
racja, kawiarnia,
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centrum biznesowe, biuro informacji turystycznej i sprzei wycieczki,
sejf, centrum
y biletów,
wypoopieka
yczalnia
24h room serwis, budzenie, pralnia,
DLAda
DZIECI
Łó eczka,
nadsamochodów,
dzie mi.
dost pny
pod telefonem, biblioteka, zaplecze rekreacyjno-sportowe (bilard,
YWIENIE
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tenis stołowy, rzutki, gry planszowe, centrum fitness i salon masa u, 2 korty tenisowe). W pobli u hotelu mo liwo skorzystania z takich atrakcji jak: golf, nurko -
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w pokoju typu
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eczkolub
dzieci
ce, opiekunka
dla dziecka.
WY

niadania.

CENA W USD ZA OSOBCena: zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Deluxe; za dodatopłat440
mo liwo
w apartamentach
typu Bayview, Siam,
kow od
7 dni
USD zakwaterowania
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od 720 USD
Deluxe.
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Zakwaterowanie
i wyZA
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CENA
ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów (w pokoju dwuosobo wym), transfery, obowi zkowe ubezpieczenie KL , NNW , baga u.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.

Amari Orchid
Ten pi ciogwiazdkowy hotel oferuje 297 pokoi zlokalizowanych w 20 pi trowym
budynku, z którego roztacza si zapieraj cy dech w piersiach widok na ocean.
Otoczenie bł kitu nieba i wody, luksusowe wn trza z wszelkimi udogodnieniami i
wy mienita kuchnia to gwarancja wypoczynku na najwy szym, wiatowym poziomie.
LOKALIZACJA Pattaya, przy pla y, najbli sze lotnisko: mi dzynarodowe lotnisko
Suvarnabhumi.
Łazienka, suszarka, szlafrok, pantofle k pielowe, klimatyzacja, balkon z
widokiem na ocean, telewizor LCD, telewizja satelitarna, odtwarzacz DVD, internet
bezprzewodowy (płatny), ekspres do kawy i herbaty, sejf, mini bar, codzienna prasa.
PLA A Piaszczysta z łagodnym zej ciem.
3 restauracje, pub, 3 bary, tawerna,
WYPOSA ENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO
baseny, jacuzzi, salon fryzjersko – kosmetyczny, SPA, informacja turystyczna, kantor,
pasa handlowy, centrum biznesowe, zaplecze bankietowe, room serwis, pralnia,
lekarz (w pobli u), zaplecze rekreacyjno – sportowe, klub fitness.
Łó eczka, opiekunka dla dzieci.
niadania.
WY

Cena zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Ocean Deluxe Room;
za dodatkow opłat mo liwo zakwaterowania w pokoju typu Family, Biznes Ocean
Deluxe lub w apartamentach typu Junior, Biznes Junior, dwupoziomowy Duplex,
Biznes Ocean.

CENA W USD ZA OSOB :
7 dni od 1017 USD

14 dni od 1868 USD

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów(w pokoju dwuosobowym),
transfery, obowi zkowe ubezpieczenie KL , NNW , baga u.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.
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Hotele na Filipinach

A Venue Suites
Połoæony w samym sercu miasta, trzygwiazdkowy hotel zapewnia dostÞp do
najwiÞkszych centrów finansowych i handlowych, wyâmienitych restauracji oraz
atrakcyjnych zabytków. Hotel oferuje luksusowo urzÜdzone apartamenty, których
wystrój łÜczy elementy typowo azjatyckie ze współczesnymi trendami.
Róænorodna kuchnia, bogate zaplecze konferencyjne, eleganckie wnÞtrza i obsługa
na najwyæszym poziomie czyniÜ ten hotel miejscem idealnym zarówno
do wypoczynku, jak i wyjazdów biznesowych.
BEA7B?P79@7Makati City (Metro Manila), w centrum miasta, najbliæsze lotniska:
miÞdzynarodowe lotnisko Ninoy Aquino i krajowe lotnisko Manila.
FEAE@; Łazienka, klimatyzacja, ekpres do kawy i herbaty, internet
bezprzewodowy, szuszarka, mikrofalówka, mini – bar, sejf, odtwarzacz DVD,
telewizor LCD, telefon, telewizja kablowa, prasa codzienna.
PLA7 Hotel w centrum miasta, brak plaæy w najbliæszej okolicy.
WYPOSAENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO9? Centrum biznesowe, sala balowa,
internet bezprzewodowy, basen, biblioteka, pokój zabaw, SPA, kawiarnia, centrum
fitness, pralnia, room serwis, transfery lotnisko- hotel – lotnisko.
:B7:P?;9?Basen.
WYOM?;D?;ániadania.

HE:P7@;FEAE?Cena zawiera zakwaterowanie w apartamencie typu Standard; za
dodatkowÜ opłatÜ moæliwoâÙ zakwaterowania w apartamencie typu Deluxe,
Family, Premiere.

CENA W USD ZA OSOBÝ:
7 dni od 965 USD

14 dni od 1690 USD

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wyæywienie zgodnie z ofertÜ, 7 lub 14 noclegów (w pokoju dwuosobowym),
transfery, obowiÜzkowe ubezpieczenie KL , NNW , bagaæu.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.

Astoria Boracay
Ten czterogwiazdkowy, luksusowy hotel usytuowany jest w prestiæowej czÞâci
bajecznej wyspy Boracay, w sÜsiedztwie restauracji, barów i pasaæu handlowego.
Oferuje 39 gustownie urzÜdzanych pokoi. To idealne miejsce na wymarzone
wakacje zarówno dla ceniÜcych plaæowanie, jak i aktywny wypoczynek.
ánieænobiałe piaski plaæ, liczne kluby oraz obsługa na najwyæszym poziomie
sprawiajÜ, æe hotel oferuje relaks dla najbardziej wymagajÜcych turystów.
BEA7B?P79@7Wyspa Boracay, przy plaæy, najbliæsze lotniska – Kalibo i Caticlan.
POKOJE Łazienka, klimatyzacja, telewizor LCD, telewizja kablowa, internet
bezprzewodowy, lodówka, sejf, telefon, pantofle kÜpielowe, balkon/taras, ekspres
do kawy i herbaty, drobne kosmetyki.
PLAA Piaszczysta z łagodnym zejâciem.
WYPOSAENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GOCI  Basen, restauracja, kawiarnia, bar,
centrum biznesowe, kantor, lekarz na wezwanie, internet bezprzewodowy, pralnia,
serwis hotelowy, ogród, transfery na lotnisko; moæliwoâÙ skorzystania
za poârednictwem hotelu z licznych atrakcji na plaæy (wycieczki, windsurfing,
nurkowanie, narty wodne).
:B7:P?;9?Basen/brodzik.
WYOM?;D?; ániadania.

RODZAJE POKOICena zawiera zakwaterownie w pokoju typu Deluxe; za dodat kowÜ opłatÜ moæliwoâÙ zakwaterowania w pokoju Deluxe z dostÞpem do basenu,
Luxury, Premier lub apartemencie dla nowoæeàców; dostÞpny pokój z udogodnie niami dla niepełnosprawnych.

CENA W USD ZA OSOBÝ:
7 dni od 967 USD

14 dni od 1779 USD

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wyæywienie zgodnie z ofertÜ, 7 lub 14 noclegów (w pokoju dwuosobowym),
transfery, obowiÜzkowe ubezpieczenie KL , NNW , bagaæu.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.
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Boracay Regency
Ten czterogwiazdkowy hotel wyróæniajÜcy siÞ imponujÜcÜ, âródziemonomorskÜ
architekturÜ i piÞknem ogrodów, połoæony jest na wyspie Boracay i posiada 285
pokoi âwiatowej klasy. Zachwyca, nie tylko swoim połoæeniem, przy piÞknej, rozle głej, piaszczystej plaæy i krystaliczno-lazurowym morzu, ale równieæ najwyæszej
jakoâci obsługÜ, która pozwala siÞ zrelaksowaÙ i cieszyÙ piÞknem tropikalnej
wyspy. Gustowne pokoje, elegancko urzÜdzone wnÞtrza z widokiem na morze, poły skujÜca woda we wspaniale zaprojektowanych basenach, fantastyczna kuchnia
miejscowa i miÞdzynarodowa, którÜ moæna cieszyÙ podniebienie w hotelowych
restauracjach to tylko niektóre z atrakcji, które wprowadzajÜ goâci w stan spokoju
i luksusu oraz dajÜ gwarancjÞ udanego wypoczynku na niezwykłej wyspie Boracay.
BEA7B?P79@7 Wyspa Boracay, przy plaæy; najbliæsze lotniska: Caticlan i Kalibo.
POKOJE Łazienka, klimatyzacja, telefon, telewizja kablowa, internet bezprzewodowy, sejf, mini bar, lodówka, ekspres do kawy i herbaty, suszarka do włosów,
rÞczniki, drobne kosmetyki, budzenie.
PLA7 Piaszczysta z łagodnym zejâciem.
WYPOSAENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GOCI3 baseny, SPA, siłownia, studio
fitness, centrum konferencyjne, mini market, 3 restauracje, 2 bary, kawiarnia, grill,
kantor, pralnia, room serwis, transfery lotnisko-hotel-lotnisko.

DLA DZIECIŁóæeczko dzieciÞce.
WYYWIENIEániadania.
HE:P7@;FEAE?Cena zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Superior; za
dodatkowÜ opłatÜ moæliwoâÙ zakwaterowania w pokojach typu: Deluxe, Premier,
Premier z dostÞpem do basenu lub w apartamentach Junior, Junior z dostÞpem do
basenu, Biznes, dla nowoæeàców, Royal.

CENA W USD ZA OSOBÝ:
7 dni od 995 USD

14 dni od 1720 USD

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wyæywienie zgodnie z ofertÜ, 7 lub 14 noclegów (w pokoju dwuosobowym), transfery, obowiÜzkowe ubezpieczenie KL , NNW , bagaæu.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.

Dusit Thani Manila
Czterogwiazdkowy hotel połoæony w samym sercu najwaæniejszej dzielnicy finansowej Filipin. Posiada 538 luksusowych pokoi i apartamentów zapewniajÜcych najwyæszej klasy udogodnienia, tworzÜc przy tym ponadczasowy, tradycyjny, filipiàski
nastrój, by zadowoliÙ nawet najbardziej wymagajÜcego klienta. Otoczony wspaniałymi widokami i najwaæniejszymi oârodkami miejskimi hotel oferuje niezawodny
dostÞp do wspaniałoâci i zabytków miasta, które na zawsze pozostanÜ w pamiÞci
goâci.
LOKALIZACJA  Makati City (Metro Manila), w centrum miasta, najbliæsze lotniska:
miÞdzynarodowe lotnisko Ninoy Aquino i krajowe lotnisko Manila.
FEAE@; Łazienka, podrÞczne kosmetyki, suszarka do włosów, telefon, internet,
telewizor LCD, opcjonalnie wyposaæenie video, sejf, ekspres do kawy i herbaty, mini
bar, elektrycznie sterowane łóæko, klimatyzacja.
PLA7 Hotel w centrum miasta, brak plaæy w najbliæszej okolicy.
WYPOSAENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO9? Basen, SPA, studio fitness, fryzjer,
salon piÞknoâci, 4 restauracje, 2 bary, kawiarnia, pub, sala balowa, centrum konferencyjne, biuro informacji turystycznej i sprzedaæy biletów, kantor, klinika
medyczna, klinika dentystyczna, pasaæ handlowy, sklep z kwiatami, room serwis,
transfery lotnisko – hotel – lotnisko.
:B7:P?;9?Opiekunka dla dziecka.

WYOM?;D?; ániadania.
HE:P7@;FEAE? Cena zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Deluxe; za dodatkowÜ
opłatÜ moæliwoâÙ zakwaterowania w pokojach typu: Club, Corner, Grand lub w aparta mentach typu Ambasador i Prezydencki.

CENA W USD ZA OSOBÝ:
7 dni od 1697 USD

14 dni od 3240 USD

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wyæywienie zgodnie z ofertÜ, 7 lub 14 noclegów (w pokoju dwuosobowym), transfery, obowiÜzkowe ubezpieczenie KL , NNW , bagaæu.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.
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Hotele na Sri Lance

Mermaid Hotel & Club
Hotel Mermaid to doskonale zlokalizowany, zaciszny 3-gwiazdkowy kurort, idealny
dla wielbicieli sło ca i gor cego piasku z oddzielonym klubem dla amatorów aktyw nego wypoczynku. Posiada 72 urz dzone z klas pokoje. Tu ka dy znajdzie co dla
siebie. Wy mienita kuchnia lokalna i mi dzynarodowa, obsługa na wysokim pozio mie oraz liczne rozrywki to gwarancja udanego wypoczynku.
Kalutara, przy play, 40 km od lotniska.
Łazienka, klimatyzacja, balkon lub taras, telewizja satelitarna, odtwarzacz CD, telefon, mini bar, suszarka do włosów, sejf, ekspres do kawy i herbaty,
podrczne kosmetyki.
PLA
Prywatna, piaszczysta z łagodnym zej ciem.
2 restauracje, 3 bary, 2 baseny,
WYPOSA ENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO
taras słoneczny, SPA, room serwis, pralnia, internet, sklep z upominkami, dyskoteka, kantor wymiany walut, lekarz dost pny pod telefonem, centrum konferencyjne, zaplecze sportowo-rekreacyjne (tenis ziemny, tenis stołowy, squash, joga,
jacuzzi, siłownia, aerobic, bilard, siatkówka, sporty wodne).
Brodzik dla dzieci, łó eczko dzieci ce.
WY

CENA W USD ZA OSOB :
7 dni od 785 USD
POKÓJ 1-OSOBOWY:
+ 170 USD /7 dni

14 dni od 1240 USD

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów, transfery, obowi zkowe
ubezpieczenie KL , NNW , baga u.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.

Opcja All Inclusive.
Cena obejmuje zakwaterowanie w pokoju typu Standard.

Coral Gardens Hotel

l

Ten 3-gwiazdkowy hotel usytuowany w miejscowo ci Hikkaduwa to idealne miejsce
dla wielbicieli sło ca, gor cego piasku, morza i wieczornych zabaw na pla y.
Tenrównie
4-gwiazdkowy
stylizowany
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holenderski
To
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Posiadafort
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To idealne
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to
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klimatyzacja,
podr czne
kosmetyki,
POKOJE
serwuje zarówno
regionalnej,
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telewizja
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do włosów.
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Piaszczysta
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24hi room
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ciem.owy.
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sejf, serwis
2 restauracje, 2 bary, basen,
Brodzik, plac zabaw.
centrum zdrowia,niadania
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handlowa,
informacja
turyWY
z mo liwo
ci dopłaty
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styczna, 24h
roomCena
serwis,
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dost pny pod telefonem,
kantor
RODZAJE
POKOI
zawiera
w pokoju recepcja,
typu Standard;
wymiany
walut,opłat
transfery
na lotnisko,
zaplecze rekreacyjno
– sportowe
mo liwo
zakwaterowania
w pokoju typu
: Superior
za dodatkow
(klub
sportowy, sala gimnastyczna, sporty wodne).
lub Apartament.
Brodzik, opieka nad dzie mi.
niadania i obiady w formie bufetu. Mo liwo dopłaty
WY
do opcji All Inclusive.

CENA W USD ZA OSOB :
7 dni od 588 USD
14 dni od 815 USD
Cena zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Standard;
POKÓJ
1-OSOBOWY:
za dodatkow
opłat mo liwo zakwaterowania w pokoju typu: Superior,
+Deluxe
190lubUSD
/7 dni
Apartament.
DOPŁATA
INCLUSIVE:
CENA W USDALL
ZA OSOB :
+ 50 USD /DZIE
780
1200
CENA
ZAWIERA:
POKÓJ
1-OSOBOWY:
Zakwaterowanie
+ 380 /i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów, transfery,
obowi zkowe ubezpieczenie KL , NNW , baga u.
DOPŁATA
ALL INCLUSIVE:
CENA NIE ZAWIERA:
/ opłat lotniskowych, wydatków własnych.
+Biletu
55lotniczego,
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów, transfery,
obowi zkowe ubezpieczenie KL , NNW , baga u.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.
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Tangerine Beach
Poło ony w miejscowo ci Kalutara hotel jest harmonijnym poł czeniem tradycji
i nowoczesno ci. Posiada 166 pokoi i 6 apartamentów. Restauracja serwuje kuchni
lokaln i mi dzynarodow . Serwis na najwy szym poziomie, liczne udogodnienia
i go cinno Sri Lanki to zapowied niezapomnianych chwil.
Kalutara, przy pla y, 80 km od lotniska.
POKOJE Łazienka, klimatyzacja, wentylator, sejf, mini bar, sprz t graj cy,
24h room serwis.
PLA A Piaszczysta z łagodnym zej ciem.
WYPOSA ENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO CI Basen, restauracja, bar, klub,
kawiarnia, ogród, salon masa u, SPA, centrum konferencyjne.
Brodzik.
niadania i obiady w formie bufetu, mo liwo dopłaty do opcji
WY
All Inclusive. Opcja All Inclusive: niadanie, lunch, obiadokolacja; napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe.
Cena zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Standard; za dodatkow opłat mo liwo zakwaterowania w pokojach typu Deluxe lub Apartament.

CENA W USD ZA OSOB :
7 dni od 670 USD
14 dni od 940 USD
POKÓJ 1-OSOBOWY:
+ 205 USD /7 dni
DOPŁATA ALL INCLUSIVE:
+ 50 USD /DZIE
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów, transfery,
obowi zkowe ubezpieczenie KL , NNW , baga u.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.

844 Hotele na Sri Lance

Mount Lavinia Hotel
Saman Villas Small Luxury Hotel
Wyj tkowy 4-gwiazdkowy hotel posiadaj cy 226 luksusowych pokoi o wysokim stan dardzie. Mie ci si w miejscowo ci Mount Lavinia. Przepi kne pokoje ł cz ce nowo Spokojna okolica miejscowo ci Induruwa, spektakularne widoki na ocean i cisza
czesne wyposa enie z tradycj oraz wyrafinowana kuchnia lokalna i mi dzynarodowa
zakłócana wył cznie trzepotem ptasich skrzydeł to zaproszenie do raju. Ten wyj t s gwarancj udanego wypoczynku. Hotel zapewnia tak e serwis na najwy szym
kowy 5-gwiazdkowy hotel posiada 26 luksusowych apartamentów i dwupi trow
poziomie, liczne udogodnienia oraz zaplecze rekreacyjne.
will . Jest on idealny dla ceni cych sobie całkowit prywatno i spokój. Hotel jest
Mount Lavinia, przy pla y, 54 km od lotniska.
gustownie urz dzony zgodnie z tradycj Sri Lanki.
Łazienka, klimatyzacja, telefon z poł czeniami mi dzynarodowymi, inter Induruwa, przy pla y, 97 km od lotniska.
net bezprzewodowy, room serwis, telewizja satelitarna, radio, suszarka do włosów,
Klimatyzacja, taras lub balkon, łazienka otwarta na wie e powietrze z dzieekspres do kawy i herbaty, mini bar; na yczenie: deska do prasowania, szlafrok
dzi cem, telefon, odtwarzacz CD, telewizor LCD, suszarka do włosów, mini bar, sejf.
i pantofle k pielowe, podr czne drobiazgi (pasta do z bów, pasta do butów, igła
PLA
Prywatna, piaszczysta z łagodnym zej ciem.
i nici, szczoteczka do z bów), dodatkowe poduszki i koce, budzenie.
WYPOSA ENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO
Basen, ogród, 2 restauracje, 2 bary,
PLA
Prywatna, piaszczysta z łagodnym zej ciem.
biblioteka (ksi ki i płyty CD), SPA, lekarz dost pny pod telefonem, galeria handlowa,
WYPOSA ENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO
Pralnia, bary wewn trz hotelu
zaplecze rekreacyjno – sportowe (snooker, tenis stołowy, badminton, sporty wodne,
i wokół basenu, restauracja serwuj ca owoce morza, przestronny taras słoneczny
jacuzzi, sauna, bilard), centrum konferencyjne.
z widokiem na zatok , sala gimnastyczna, basen, centrum koferencyjno – bankieHotel dost pny dla go ci powy ej 12 roku ycia.
towe, salon pi kno ci, SPA, centrum biznesowe, bezprzewodowy internet, dostawki,
WY
Opcja niadanie lub niadanie i obiad.
wózki inwalidzkie i udogodnienia dla niepełnosprawnych, serwis baga owy, kantor
Cena zawiera zakwaterowanie w apartamencie typu Superior;
wymiany walut, lekarz dost pny pod telefonem 24h, informacja turystyczna, punkt
za dodatkow opłat mo liwo zakwaterowania w apratamencie typu : Deluxe,
potwierdzania biletów lotnicznych, sejf, galeria handlowa.
Deluxe z basenem, Grand Deluxe z basenem, prywatna willa z basenem.

Brodzik, opieka nad dzie mi, łó eczka dla dzieci.
niadania.
Cena zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Standard; za dodatCENA W USD ZA
OSOB :
kow opłat mo liwo zakwaterowania w pokoju typu: Kolonialny, pokój z widokiem
7
dni
od
1672
USD
14 dni od 2949 USD
na ocean, Biznesowy lub Apartament.

WY

POKÓJ 1-OSOBOWY:
CENA
W USD ZA
:
+ 1308
USDOSOB
/7 dni
7 dni od 575 USD
14 dni od 820 USD
DOPŁATA DO OBIADÓW:
USD /DZIE
+ 851-OSOBOWY:
POKÓJ
+ 205
USD /7 dni
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów, transfery,
obowi zkowe ubezpieczenie KL , NNW , baga u.

CENA
NIE ZAWIERA:
CENA
ZAWIERA:
Biletu lotniczego,
lotniskowych,
wydatków
Zakwaterowanie
i wy opłat
ywienie
zgodnie z ofert
, 7 lubwłasnych.
14 noclegów, transfery,
obowi zkowe ubezpieczenie KL , NNW , baga u.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.
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Hotele na Malediwach

Chaaya Lagoon Hakuraa Huraa
FFascynuj
ascynuj ca tropikalna wyspa, kameralny hotel i przyjazna obsługa s gwarancj
k
komfortowych,
pełnych relaksu wakacji. Ten 3-gwiazdkowy hotel jest kompleksem
dobrze
urz dzonych bungalowów poło onych nad lazurowymi wodami oceanu.
d
Idealne miejsce na romantyczne wakacje we dwoje.
Atol Meemu, przy pla y, 140 km od lotniska.
POKOJE Z WYPOSA
Łazienka, klimatyzacja, balkon, telewizja satelitarna,
mini bar, suszarka do włosów, podr czne kosmetyki, szlafrok i pantofle k pielowe,
ekspres do kawy i herbaty.
PLA
Piaszczysta z łagodnym zej ciem.
2 restauracje serwuj ce dania
WYPOSA ENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO
kuchni lokalnej i mi dzynarodowej, bar, kawiarnia, SPA, zaplecze rekreacyjno –
sportowe (tenis stołowy, badminton, rzutki, siatkówka, polo wodne, sporty wodne).
Park zabaw.
Opcja All Inclusive: niadania, obiady, kolacje, przek ski
WY
w formie bufetu, napoje, drinki.
Cena zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Beach Bungalow;
za dodatkow opłat mo liwo zakwaterowania w pokoju typu: Water Bungalow.

Naladhu
Maldives
Naladhu
Maldives
Naladhu Maldives
Ekskluzywny, zaciszny i przytulny hotel posiada 19 luksusowych willi. Doskonały
miodowy. Fantastyczne
enie, cisza, willi.
biel piaszczy
na
romantyczny
miesi ci przytulny
Ekskluzywny,
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19 luksusowych
Doskonały
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pla , indywidualna
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sprawi
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na
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stych
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miesi c miodowy. Fantastyczne poło enie, cisza, biel piaszczy Atolwpołudniowy
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stych pla , indywidualna
Łazienka,
klimatyzacja,
garderoba,
ogród,
Atol
południowy
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/
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,
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kosmetyki,
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PLAkawy Piaszczysta,
prywatna z łagodnym zej ciem.
do
i herbaty.
kosmetyki,
taras, basen, mini bar, piwcznika z winami, 24h room serwis, ekspres
ENIE HOTELU
DO DYSPOZYCJI GO
Restauracja, bar, SPA, biblioteka,
WYPOSA
PLA
Piaszczysta,
do kawy i herbaty. prywatna z łagodnym zej ciem.
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internet,
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fitness,
ENIE
HOTELU
DO
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Restauracja,
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WYPOSA
SPA, biblioteka,
Piaszczysta, prywatna z łagodnym zej ciem.
PLA
kajaki).
wodny aerobic, joga,
sportyzaplecze
wodne –rekreacyjno-sportowe
nurkowanie, eglarstwo,
bezprzewodowy
internet,
(tenis
ziemny,
fitness,
WYPOSA ENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO
Restauracja, bar, SPA, biblioteka,
Płatna
opieka.
wodny
aerobic,
joga,
sporty
wodne
–
nurkowanie,
eglarstwo,
kajaki).
bezprzewodowy internet, zaplecze rekreacyjno-sportowe (tenis ziemny, fitness,
WY YWIENIE Płatna
niadania, mo liwo dopłaty do pełnego wy ywienia.
wodny aerobic, joga,opieka.
sporty wodne – nurkowanie, eglarstwo, kajaki).
Cena zawiera
zakwaterowanie
w pokojuwy
typu
Ocean House;
WY YWIENIE Płatna
niadania,
mo liwo
dopłaty do pełnego
ywienia.
opieka.
mozawiera
liwo zakwaterowania
ww pokoju
typu:
Beach House;
House,
za dodatkow opłatCena
zakwaterowanie
pokoju
typu
Ocean
WY YWIENIE niadania, mo liwo dopłaty do pełnego wy ywienia.
Sailing
Yacht. opłat mo liwo zakwaterowania w pokoju typu: Beach House,
za
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Cena zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Ocean House;
Sailing
Yacht. opłat mo liwo zakwaterowania w pokoju typu: Beach House,
za
dodatkow
Sailing Yacht.

CENA W USD ZA OSOB :
7 dni od 1896 USD
POKÓJ 1-OSOBOWY:
+ 670 USD //77 dni
WY YWIENIE:
ALL INCLUSIVE

14 dni od 2956 USD

CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów, transfery,
obowi zkowe ubezpieczenie KL , NNW , baga u.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.

CENA W USD ZA OSOB :
7CENA
dni WodUSD7105
14 dni od 13300 USD
ZA OSOBUSD:
7CENA
dni
od
7105
USD:
14 dni od 13300 USD
W
USD
ZA
OSOB
DOPŁATA DO OBIADÓW I KOLACJI:
7+DOPŁATA
dni
od
7105
USD
14 dni od 13300 USD
230 USDDO
/DZIE
OBIADÓW I KOLACJI:
+DOPŁATA
230 USDDO
/DZIE
OBIADÓW I KOLACJI:
CENA ZAWIERA:
+Zakwaterowanie
230
USD /DZIE
CENA ZAWIERA: i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów, transfery,
obowi
zkowe ubezpieczenie
, NNW , baga
u. , 7 lub 14 noclegów, transfery,
Zakwaterowanie
i wy ywienieKLzgodnie
z ofert
CENA ZAWIERA:
CENA NIE
ZAWIERA:
obowi
zkowe
ubezpieczenie KL , NNW , baga u.
Zakwaterowanie i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów, transfery,
Biletu
lotniczego,
opłat lotniskowych, wydatków własnych.
CENA NIE
ZAWIERA:
obowi zkowe ubezpieczenie KL , NNW , baga u.
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.

CENA NIE ZAWIERA:

Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.

89
83

Cinnamon
Island
Alidhoo
Reethi
Resort
ReethiBeach
Beach
Resort
„Reethi“ w j zyku lokaklnym znaczy „pi kny“. I takie te jest to miejsce.
Usytowany na wyspie kompleks willi to idealne miejsce na spokojne, relaksujÜce
Biel piasku, lazur wody, egzotyczna ro linno s gwarancj rajskich wakacji.
wakacje z dala od zgiełku; to równieæ âwietna lokalizacja na romantyczny czas
Ten 4-gwiazdkowy hotel posiada 130 pokoi. wietne miejsce dla pla owiczów,
tylko we dwoje. Fantastyczna kuchnia, liczne udogodnienia, obsługa na wysokim
j i dla wielbicieli aktywnego sp dzania czasu.
jak
poziomie i piÞkna, dziewicza okolica to gwarancja udanego wypoczynku w otoczeniu
Atol Baa, przy pla y, 105 km od lotniska.
zapierajÜcej dech w piersiach natury.
Łazienka, klimatyzacja, wentylator sufitowy, telefon, mini bar,
BEA7B?P79@7Atol Haa Alifu, na wyspie, 30 min od lotniska.
telewizja satelitarna, suszarka do włosów, taras.
FEAE@;Łazienka, klimatyzacja, sejf, podrÞczne kosmetyki, suszarka do włosów,
PLA
Piaszczysta z łagodnym zej ciem.
szlafrok i pantofle kÜpielowe, jacuzzi, garderoba, mini bar, ekspres do kawy
Basen, 5 restauracji, bar, zaplecze
WYPOSA ENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO
i herbaty, butelkowana woda, telefon, telewizja satelitarna, odtwarzacz DVD / VCD,
rekracyjno-sportowe (squash, tenis stołowy, siatkówka, sauna, tenis ziemny,
waga, æelazko, deska do prasowania, budzik, parasole słoneczne, peleryny przeciwrzutki, sporty wodne), wybór poduszek i materacy, 24h room serwis.
deszczowe, bezprzewodowy internet; na æyczenie: prasa lokalna, wybór poduszek.
WY
niadania z mo liwo ci dopłaty do opcji All Inclusive.
PLA7Piaszczysta, prywatna z łagodnym zejâciem.
Cena zawiera zakwaterownie w pokoju typu Reethi Villa; za dodatWYPOSAENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO9? 2 restauracje, 2 bary, kawiarnia,
kow opłat mo liwo zakwaterowania w pokoju typu Deluxe Villa lub Water Villa.
basen, sklep z upominkami, jubiler, centrum biznesowe, SPA, biblioteka, zaplecze
rekreacyjno-sportowe (siatkówka, tenis ziemny, tenis stołowy, siłownia, nurkowanie, æeglarstwo, narty wodne, wind surfing).
:B7:P?;9?Mini klub, płatna opieka.

CENA W USD ZA OSOB :
WYŻOM?;D?;ániadanie w formie bufetu, moæliwoâÙ dopłaty do opcji All
7 dni od 1228 USD
14 dni od 1921 USD
Inclusive.
HE:P7@;FEAE?Cena
zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Beach Villa;
POKÓJ 1-OSOBOWY:
za dodatkowÜ
opłatÜ
moæliwoâÙ
+ 471 USD //77 dni zakwaterowania w pokoju typu: Cinnamon Aparta ment, Duplex Beach Villa, Duplex Ocean Villa.

DOPŁATA DO OPCJI ALL INCLUSIVE:
USD ZA
/DZIE
+ 79W USD
CENA
OSOBÝ:
7 dni od 1698 USD
14 dni od 2169 USD
CENA ZAWIERA:
POKÓJ
1-OSOBOWY:
Zakwaterowanie
i wy ywienie zgodnie z ofert , 7 lub 14 noclegów, transfery,
obowi zkowe
ubezpieczenie
+ 712
USD /7
dni KL , NNW , baga u.
CENA NIE ZAWIERA:
DOPŁATA
DO OPCJI
ALL INCLUSIVE:
Biletu lotniczego,
opłat lotniskowych,
wydatków własnych.
+ 115 USD /DZIE
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wyæywienie zgodnie z ofertÜ, 7 lub 14 noclegów, transfery,
obowiÜzkowe ubezpieczenie KL , NNW , bagaæu.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.

Diva Maldives
Rajska wyspa, otoczona krystalicznie czystÜ wodÜ Oceanu Indyjskiego –
to miejsce, gdzie znajduje siÞ ten 5-gwiazdkowy komfortowy hotel. WszechogarniajÜcy luksus i elegancja, wyâmienita kuchnia lokalna i miÞdzynarodowa, najwyæszy
standard usług, piaszczyste plaæe i krystaliczne wody laguny sprawiajÜ, æe jest to
wymarzone miejsce na wakacje.
BEA7B?P79@7Atol południowy Alif, przy plaæy, 104 km od lotniska.
FEAE@;Łazienka, klimatyzacja, telewizor,telefon, odtwarzacz DVD, bezprzewodowy internet, taras lub balkon, ogród, wentylator sufitowy, mini-bar, suszarka do
włosów, ekspres do kawy i herbaty, sejf, room serwis.
PLA7Prywatna, piaszczysta plaæa z łagodnym zejâciem.
WYPOSAENIE HOTELU DO DYSPOZYCJI GO9? 7 restauracji, 6 barów, 2 baseny,
night club, butik, jubiler, bezprzewodowy internet, SPA, zaplecze rekreacyjno –
sportowe (fitness, sporty wodne, nurkowanie, narty wodne, windsurfing).
:B7:P?;9?Klub dla dzieci, klub dla nastolatków.
WYOM?;D?;ániadania, moæliwoâÙ wykupienia obiadów i kolacji.
HE:P7@;FEAE?Cena zawiera zakwaterowanie w pokoju typu Deluxe; za dodatkowÜ opłatÜ moæliwoâÙ zakwaterowania w pokoju typu: Junior Apartament, Beach
Villa, Water Villa, Prestige Water Villa, Family Water Villa, Beach Pool Villa oraz
Presidential Water Villa.

CENA W USD ZA OSOBÝ:
7 dni od 3734 USD
14 dni od 6583 USD
DOPŁATA DO OPCJI ALL INCLUSIVE:
+ 135 USD /DZIE
CENA ZAWIERA:
Zakwaterowanie i wyæywienie zgodnie z ofertÜ, 7 lub 14 noclegów, transfery,
obowiÜzkowe ubezpieczenie KL , NNW , bagaæu.

CENA NIE ZAWIERA:
Biletu lotniczego, opłat lotniskowych, wydatków własnych.

Pieczątka Agenta

3LHF]ąWND$JHQWD

UMOWA O ĝWIADCZENIE USàUG TURYSTYCZNYCH
802:$2ĝ:,$'&=(1,(86à8*785<67<&=1<&+
SYGNATURA IMPREZY: ...............................................
TERMIN
IMPREZY:
.........................................................
SYGNATURA
IMPREZY:
...............................................
RODZAJ
POKOJU:
...........................................................
TERMIN IMPREZY: .........................................................
TRANSPORT:
wedáug...........................................................
programu
RODZAJ POKOJU:
WYĩYWIENIE:
wedáug
programu
TRANSPORT: wHGáXJ programu

:<ĩ<:,(1,(ZHGáXJSURJUDPX

DANE UCZESTNIKÓW:
1) ImiĊ i nazwisko (jak w paszporcie): ....................................................................................... Data urodzenia: ...............................................................
DANE
AdresUCZESTNIKÓW:
zameldowania: ........................................................................................................................................................................................................
1) Adres
,PLĊLQD]ZLVNR
MDNZSDV]Sorcie)………………………………………………………Data
urodzenia:……………………………...................
do korespondencji:
..................................................................................................................................................................................................
Adres
zamel:…………………………………………………………………………………………………............................................................
Telefon:
................................................................................................................................... E-mail: .............................................................................
Adres
korespondencji
…………………………………………………………………………………………………………………................
Seria i do
numer
paszportu: ..........................................................................................................
waĪny do dnia: ................................................................
2) Telefon:……………………………………………………………………………………E-mail:………………………………………………...
ImiĊ i nazwisko (jak w paszporcie): ....................................................................................... Data urodzenia: ...............................................................
Seria
numer paszportu:………………………………………………………………….wDĪQ\GRGQLD«««««««««««................
Adresi zameldowania:
........................................................................................................................................................................................................
 ,PLĊLQD]ZLVNR
MDNZSDV]SRUFLH
«««««««««««««««««««««'DWDXURG]HQLD«««««««««««................
Adres do korespondencji:
..................................................................................................................................................................................................
Adres
zamel:…………………………………………………………………………………………………...........................................................
Telefon:
................................................................................................................................... E-mail: .............................................................................
Adres
korespondencji
…………………………………………………………………………………………………………………................
Seria i do
numer
paszportu: ..........................................................................................................
waĪny do dnia: ................................................................
Telefon:……………………………………………………………...................................E-mail:………………………………………................
CENA
IMPREZY OD OSOBY:
Seria
i numer paszportu:………………………………………………………………….wDĪQ\GRGQLD«««««««««««................
PLN..........................................sáownie
PLN/os: ..............................................................................................................................................................
CENA
OD OSOBY:
plus IMPREZY
USD.................................sáownie
USD/os: .....................................................................................X.......kurs ING Banku ĝląskiego - waluta
3/1««««««««««VáRZQLH3/1RV:
......................................................................................................................................................
sprzedaĪ z dnia..................... = ...............................................................................................
PLN
plus
86'««VáRZQLH86'RV......X........kurs
,1*%DQNXĝOąVNLHJR- waluta
SUMA................................................sáownie
PLN/os: .....................................................................................................................................................
VSU]HGDĪ z DO
dnia…………...
=………………………………………………………………PLN
DOPàATA
POKOJU 1-OS:
USD ................. sáownie......................................................................X.........kurs ING Banku ĝląskiego - waluta
SUMA………………………………VáRZQie
PLN/os.:………………………………………………………………………………….................
sprzedaĪ z dnia .................... = ...............................................................................................
PLN
'23à$7$'232.2-8-OS: 86'«««VáRZQLH……………………………………………...;«NXUV,1*%DQNXĝOąVNLHJR-waluta
INNE
OPàATY PàATNE PO ..........................................PLN
PRZYLOCIE DO KRAJU DOCELOWEGO (zgodnie z programem imprezy):
VSU]HGDĪ]GQLD
a) napiwki: (iloĞü dni X kwota) = ................................................USD/os.
b) pozostaáe: ......................................................................................................................................................................................................................
,11(23à$7<3à$71(3235=</2&,('2.5$-8'2&(/2:(*2
(zgodnie z programem imprezy):
a) napiwki LORĞüGQL;NZRWD  86'RV
ZALICZKA
OD OSOBY W KWOCIE: ........................................... PLN páatna w dniu: ...............................................................................................
b) SR]RVWDáH...........................................................................................................................................................................................
w sumie ..............................................................................................................................................................................................................................
FAKULTATYWNE
UBEZPIECZENIE
KOSZTÓW ODWOàANIA UCZESTNICTWA:
TAK/NIE ............................................ PLN od osoby
ZALICZKA
OD OSOBY
W KWOCIE:…........…………………….3/1SáDWna
w dniu:……………………………………………....................
(UmowĊ
ubezpieczenia obejmującą ubezpieczenie kosztów odwoáania uczestnictwa w imprezie turystycznej zawiera siĊ w dniu podpisania
w
sumie ……………………………………………………………………………………………………………………………………..............
umowy o Ğwiadczenie usáug turystycznych. Skáadka wynosi 4,9% caákowitej ceny imprezy lub
5,4% caákowitej
ceny imprezy
osób chorych
)$.8/7$7<:1(8%(=3,(&=(1,(.26=7Ï:2':2à$1,$8&=(671,&7:$:
TAK/NIE
………….......PLN
od dla
osoby
przewlekle)
8PRZĊXEH]SLHF]HQLDREHMPXMąFąXEH]SLHF]HQLHNRV]WyZRGZRáDQLDXF]HVWQLFWZDZLPSUH]LHWXU\VW\F]QHM]DZLHUDVLĊZGQLXSRGSLVDQLD
TERMIN
DOSTARCZENIA DO BIURA DOKUMENTACJI WIZOWEJ
XPRZ\RĞZLDGF]HQLHXVáXJWXU\VW\F]Q\FK6NáDGNDZ\QRVLFDáNRZLWHMFHQ\LPSUH]\
(paszport,
wniosek wizowy, 1DO
zdjĊcie/a)
doDOKUMENTACJI
dnia: ............................................................................................................................................................
TERMIN
DOSTARCZENIA
BIURA
WIZOWEJ
(paszport, wniosek wizowy, 1 ]GMĊFLHD QDW\JRGQLHSU]HGWHUPLQHPLPSUH]\F]\OLGRGQLD«««««««...............................................
FAKTURA (TAK/NIE) dla: ...............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
FAKTURA
(TAK/NIE) dla:…………………………………………………………………………………………………………………..............
OĞwiadczam, Īe zapoznaáem/-am siĊ z treĞcią Ogólnych Warunków Uczestnictwa, Programem Imprezy oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Signal Iduna Polska
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Towarzystwo UbezpieczeĔ S.A, które stanowią integralna czĊĞü Umowy o ĝwiadczeniu Usáug Turystycznych i akceptujĊ je wáasnym podpisem. Zgáaszam równieĪ
2ĞZLDGF]DPĪH]DSR]QDáHP-DPVLĊ]WUHĞFLą2JyOQ\FK:DUXQNyZ8F]HVWQLFWZD3URJUDPHP ,PSUH]\ RUD] 2JyOQ\PL:DUXQNDPL8EH]SLHF]HQLD6LJQDO,GXQD78
udziaá w Imprezie wymienionych powyĪej osób i zobowiązujĊ siĊ do uregulowania naleĪnoĞci za ich udziaá oraz záoĪenie wymaganej dokumentacji wizowej w terminie
3ROVND 6$ NWyUH VWDQRZLą LQWHJUDOQD F]ĊĞü 8PRZ\ R ĝZLDGF]HQLX 8VáXJ 7XU\VW\F]Q\FK L DNFHSWXMĊ MH ZáDVQ\P SRGSLVHP =JáDV]DP UyZQLHĪ XG]LDá Z ,PSUH]LH
wskazanym w Umowie o ĝwiadczeniu Usáug Turystycznych. JednoczeĞnie oĞwiadczam, Īe zostaáem poinformowany o moĪliwoĞci wykupienia dodatkowego
Z\PLHQLRQ\FK SRZ\ĪHM RVyE L ]RERZLą]XMĊ VLĊ GR XUHJXORZDQLD QDOHĪQRĞFL ]D LFK XG]LDá RUD] ]áRĪHQLH Z\PDJDQHM GRNXPHQWDFML ZL]owej w terminie wskazanym
ubezpieczenia od kosztów odwoáania uczestnictwa w imprezie. Umowa zostaáa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaĪdej ze stron.
Z 8PRZLH R ĝZLDGF]HQLX 8VáXJ 7XU\VW\F]Q\FK -HGQRF]HĞQLH RĞZLDGF]DP ĪH ]RVWDáHP SRLQIRUPRZDQ\ R PRĪOLZRĞFL Z\NXSLHQLD GRGDWNRZHJR XEH]SLHF]HQLD RG
Ja niĪej podpisany/-a deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy w imieniu których dokonuje páatnoĞci za impreze turystyczną, Īe zapoznaáem siĊ z treĞcią
NRV]WyZ
RGZRáDQLD
XF]HVWQLFWZD
Z LPSUH]LH
]RVWDáDBezpieczne
VSRU]ąG]RQD
Z GZyFK
MHGQREU]PLąF\FK
SR MHGQ\P
NDĪGHM ]HUbezpieczeĔ
VWURQ -D QLĪHM
i otrzymaáem
nastĊpujące
OWU: Ogólne
Warunki8PRZD
Ubezpieczenia
PodróĪe,
zatwierdzone
uchwaáą HJ]HPSODU]DFK
Zarządu Signal Iduna
Polska GOD
Towarzystwo
podpisany/-D
]D VLHELHWL razie
]D LQQ\FK
XF]HVWQLNyZ
Z LPLHQLX
NWyU\FK
GRNRQXMH
SáDWQRĞFLtajemnicy
]D LPSUH]Ċ
WXU\VW\F]Qą
ĪH ]DSR]QDáHP
VLĊ ] WUHĞFLą
S.A. 47/Z/2010GHNODUXMH
z dn. 30.08.2010.
potrzeby
zgadzam siĊLPSUH]\
na zwolnienie
lekarzy
z obowiązku
dochowania
lekarskiej
oraz zezwolenia
na udostĊpnienie
LRWU]\PDáHPQDVWĊSXMąFH2:82JyOQHZDUXQNLXEH]SLHF]HQLH6LJQDO,GXQD7UDYHO]DWZLHUG]RQHXFKZDáą]DU]ąGX6LJQDO,GXQD3ROVNDQU
50/z/2007 z dn. 07.09.2007,
dokumentacji z przebiegu leczenia.
2JyOQH:DUXQNL8EH]SLHF]HQLDNRV]WyZLPSUH]\WXU\VW\F]QHM]DWZ8FKZDáą=DU]ąGX6LJQDO,GXQD3ROVNDQU
z dn.07.09.2007.
W razie potrzeby
zgadzam
WyraĪam zgodĊ/nie wyraĪam zgody na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych celem51/z/2007
przesyáania
katalogów promocyjnych
materiaáów
VLĊQD]ZROQLHQLHOHNDU]\]RERZLą]NXGRFKRZDQLDWDMHPQLF\OHNDUVNLHMRUD]]H]ZROHQLDQDXGRVWĊSQLHQLHGRNXPHQWDFML]SU]HELHJXOHF]HQLD
reklamowo-promocyjnych związanych z dziaáalnoĞcią ORIENT TRAVEL Sp. z o.o. (Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dziennik
:\UDĪDP
]JRGĊQLH
Z\UDĪDP
]JRG\Īe
QDOrient
SU]HFKRZ\ZDQLH
L SU]HWZDU]DQLH
PRLFK GDQ\FK
RVRERZ\FK
FHOHP13/1,
SU]HV\áDQLD
NDWDORJyZ
SURPRF\MQ\FK
PDWHULDáyZ
Ustaw Nr 133,
Poz. 833)
Informujemy,
Travel Sp z o.o.
z siedzibą w Katowicach,
ul. Mikoáaja
Kopernika
jako organizator
turystyki
posiada gwarancjĊ
reklamowo-promocyjnyFK
]ZLą]DQ\FK
] G]LDáDOQRĞFLą
25,(17
75$9(/
6S ]zezwalające
RR =JRGQLH
8VWDZą ] GQ
Ugospodarczej
R RFKURQLH GDQ\FK
RVRERZ\FK
']LHQQLN
bankową organizatora imprez
turystycznych
oraz wymagane
prawem
dokumenty
na ]prowadzenie
dziaáalnoĞci
w zakresie
organizowania
Ustaw
133, Poz. 833)
InIRUPXMHP\ĪH2ULHQW7UDYHO6S]RR
]VLHG]LEąZ.DWRZLFDFKXO0LNRáDMD.RSHUQLND,
jako organL]DWRUWXU\VW\NLSRVLDGDJZDUDQFMĊ
imprez Nr
turystycznych
wydane
przez Marszaáka Województwa ĝląskiego.
Wpis do Rejestru Organizatorów i PoĞredników Turystycznych
pod nr 868.
EDQNRZą RUJDQL]DWRUD LPSUH] WXU\VW\F]Q\FK RUD] Z\PDJDQH SUDZHP GRNXPHQW\ ]H]ZDODMąFH QD SURZDG]HQLH G]LDáDOQRĞFL JRVSRGDUF]HM w zakresie organizowania
LPSUH]WXU\VW\F]Q\FKZ\GDQHSU]H]0DUV]DáND:RMHZyG]WZDĝOąVNLHJR:SLVGR5HMHVWUX2UJDQL]DWRUyZL3RĞUHdników Turystycznych pod nr. 868

................................................................................................................
................................................................................................
……………………………….............................................................
…..…..…………………………………………….
DATA I CZYTELNY PODPIS PRACOWNIKA BIURA/AGENTA
DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
DATA I CZYTELNY
PODPIS
PRACOWNIKA
BIURA/AGENTA
DATA
I CZYTELNY
PODPIS
Konto
Bankowe:
Orient Travel
Sp. z o.o. 40-064 Katowice ul.
Mikoáaja
Kopernika
13/1UCZESTNIKA

Konto Bankowe: OrientNr
Travel
Sp.1214
z o.o.
40-064
09 1050
1000
0090KatowicHXO0LNRáDMD.RSHUQLND
7788 7827
Nr
09
1050
1214
1000
00909300,
7788 kod
7827SWIFT: INGBPLPW
Konto Dolarowe Nr PL10 1050 1214 1000 0023 5380
Konto Dolarowe Nr PL 10 1050 1214 1000 0023 5380 9300 kod SWIFT: INGBPLPW

SEZON
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach
turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży ORIENT TRAVELL

2013

I. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez ORIENT TRAVEL Sp. z o.o.
stanowi integraln cz Umowy chyba, e umowa stanowi inaczej.
2. Organizator turystyki ORIENT TRAVEL Sp. z o.o. zarejestrowany w S dzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy
KRS 0000346859 NIP: 9542693582 REGON: 241490434 wpisany jest do rejestru organizatorów turystyki prowadzonego
przez Marszałka Województwa l skiego pod nr. 868 i jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy o usługach
turystycznych z dn. 29.08.1997 r. z pó niejszymi zmianami.
3. Warunki uczestnictwa okre laj zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej „Uczestnikiem” w imprezach organizowanych przez ORIENT TRAVEL Sp. z o.o.
4. ORIENT TRAVEL, zwane dalej "Organizatorem", jako organizator turystyki stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom
optymalnych warunków wypoczynku.
II. ZAWARCIE UMOWY
1. Stronami umowy o imprez lub usług turystyczn s : a) Uczestnik lub osoba, która zawarła umow na rzecz Uczestnika
(Klienta), b) Organizator.
2. Zgłoszenie rezerwacji powinno by dokonane na oficjalnym druku Organizatora.
3. Zawarcie umowy nast puje ka dorazowo po zapoznaniu si : Uczestnika z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, Programem
Imprezy oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podró y zagranicznej w Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczen S.A.,
które s cz ci umowy, podpisaniu Umowy o wiadczeniu Usług Turystycznych (zwanej dalej „Umow ”), oraz wpłaceniu zaliczki
zaliczki w wysoko ci 1000 PLN, je li nie postanowiono inaczej.
4. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszaj ca swój udział w imprezie i podpisuj ca druk zgłoszenia Umowy
oraz inne osoby wpisane w Umowie przez osob zgłaszaj c , która działa na rzecz tych osób. Osoba zgłaszaj ca inne
osoby bierze na siebie odpowiedzialno za dokonanie wpłaty pełnej kwoty imprezy turystycznej za wszystkie osoby
przez ni zgłoszone. Jest tak e odpowiedzialna za informowanie zgłaszanych osób o wszystkich szczegółach dotycz cych
imprezy turystycznej. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej osoby pozbawionej zdolno ci do czynno ci prawnych
b d ograniczonej w zdolno ci do czynno ci prawnych winno by potwierdzone przez jej prawnego opiekuna. Uczestnik
imprezy, który dokonał zgłoszenia osoby pozbawionej zdolno ci do czynno ci prawnych b d ograniczonej w zdolno ci
do czynno ci prawnych ponosi wszelkie konsekwencje braku takiej zgody. Dotyczy to tak e osoby trzeciej, nie b d cej
uczestnikiem imprezy, która zgłasza udział w imprezie osób pozbawionych zdolno ci do czynno ci prawnych b d
ograniczonych w zdolno ci do czynno ci prawnych.
5. Umow ka dy Uczestnik podpisuje osobi cie, za osob pozbawion zdolno ci do czynno ci prawnych b d ograniczon
w zdolno ci do czynno ci prawnych jej prawny opiekun. Zamówienie zbiorowe podpisuj osoby do tego upowa nione.
III. CENA, WARUNKI PŁATNO CI, SPOSÓB ZAPŁATY
1. Ceny wiadcze dla Uczestników s cenami umownymi i obejmuj podatek od towarów i usług.
2. Nale no ci wynikaj ce z Umowy nale y wpłaci we wskazanych w Umowie terminach na rachunek bankowy Organizatora
albo bezpo rednio w kasie Organizatora lub u osób działaj cych w imieniu Organizatora.
3. Cała nale no za imprez okre lon Umow winna by wpłacona przez Uczestnika w terminie najpó niej 35 dni przed
rozpocz ciem imprezy. Je eli Umowa jest zawierana w terminie krótszym ni 35 dni przed rozpocz ciem imprezy, Uczestnik
jest zobowi zany do dokonania wpłaty pełnej kwoty ceny imprezy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo rozwi zania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostan przekazane na dobro
rachunku Organizatora w okre lonym umow terminie. W takim wypadku Organizator ma prawo dokonania potr ce na
takich samych zasadach jak w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie z przyczyn niele cych po stronie
Organizatora, okre lonych w dalszej cz ci Ogólnych Warunków Uczestnictwa.
5. W przypadku imprez, których ceny podane s w USD (b d innej walucie obcej) ceny przeliczane s na złotówki wg
kursu USD (innej waluty obcej) ING Banku l skiego (waluta sprzeda ) w dniu ko cowej wpłaty (całej sumy albo tej
cz ci).
IV. ZMIANY WIADCZE I CEN
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezale nych (decyzje władz
pa stwowych, działania siły wy szej itp.)
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy najpó niej na 7 dni przed jej rozpocz ciem w przypadku braku
wymaganego minimum Uczestników stanowi cego 10 osób.
3. W sytuacji okre lonej w pkt.1 i pkt.2 zwrot pełnej wpłaconej przez Uczestnika kwoty nast pi niezwłocznie od decyzji
o rezygnacji z organizowania imprezy. Z tego tytułu Uczestnikom nie przysługuje odszkodowanie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny ustalonej w Umowie z powodu wzrostu kursu walut, kosztów
transportu, wzrostu ceł, podatków lub innych opłat stanowi cych podstaw kalkulacji ceny. Wzrost ceny b dzie skuteczny
w stosunku do Uczestnika wył cznie po dor czeniu Uczestnikowi pisemnego zawiadomienia, co najmniej 21 dni przed
imprez . W takim przypadku Uczestnik mo e zaakceptowa proponowan zmian , lub mo e odst pi od Umowy bez
obowi zku zapłaty kar umownych i za niezwłocznym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat.
5. W przypadku odst pienia Uczestnika od Umowy na zasadach okre lonych w pkt.4, Uczestnik jest zobowi zany
poinformowa Organizatora o rezygnacji osobi cie lub listem poleconym nie pó niej ni 3 dni od daty otrzymania informacji
o dopłacie.
V. PRAWA I OBOWI ZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik ma prawo do wiadcze Organizatora gwarantowanych ofert stanowi c integraln cz zawartej
z Uczestnikiem Umowy. Niewykorzystanie któregokolwiek ze wiadcze przez Uczestnika pomimo mo liwo ci skorzystania
z nich nie upowa nia do zwrotu zapłaconej kwoty. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania
z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora.
3. Uczestnicy uprawnieni s do zgłaszania przedstawicielom Organizatora wszelkich uwag i sugestii dotycz cych realizacji
imprezy z zastrze eniem, i Organizator wył cza swoj odpowiedzialno za spowodowane takimi działaniami modyfikacje
programu i jego niezgodno z ofert .
4. Uczestnik zostanie obj ty opiek we wszystkich przypadkach zdarze nagłych i niezawinionych przez Organizatora
(np. zwi zanych z postojami na granicach, przedłu eniem odpraw celnych, opó nieniem przelotów).
5. W przypadku imprezy obejmuj cej cen biletów lotniczych przelot odbywa si w klasie ekonomicznej z mo liwo ci
przewiezienia do 20 kg baga u głównego o ile odr bne regulacje obowi zuj ce u przewo nika nie stanowi inaczej.
Ewentualne koszty za nadbaga zobowi zany jest pokry Uczestnik.
6. Przy podpisywaniu Umowy Organizator okre la rodzaj dokumentów niezb dnych do realizacji imprezy oraz termin,
w jakim Uczestnik ma obowi zek ich zło enia lub okazania. Nie zło enie u Organizatora w wyznaczonym terminie
okre lonych w Umowie dokumentów grozi skre leniem z listy Uczestników na warunkach rezygnacji z winy Uczestnika.
7. Uczestnik zobowi zany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora lub osoby działaj cej w imieniu
Organizatora o zmianie nazwiska, adresu, b d paszportu. W przypadku nie uczynieniu zado przez Klienta wymogom
powy szym, niemo no uczestniczenia z tego powodu w imprezie nie upowa nia go w aden sposób do dania
jakiegokolwiek odszkodowania czy zado uczynienia. W takiej sytuacji uznaje si , e Klient nie uczestniczy w imprezie
ze swej wył cznej winy.
8. Uczestnik zobowi zany jest do podporz dkowania si pilotowi i innym reprezentantom Organizatora w czasie trwania
imprezy, w szczególno ci w kwestii terminu zbiórek Uczestników.
9. W momencie zbiórki i w czasie trwania imprezy Uczestnik zobowi zany jest do posiadania wszystkich niezb dnych
dokumentów podró y jak wa nego paszportu, wiz, za wiadcze o odpowiednich szczepieniach, (je eli wymagaj tego
przepisy), itp. Ich brak mo e spowodowa uniemo liwienie uczestnictwa w Imprezie, za co całkowit odpowiedzialno
i skutki finansowe ponosi Uczestnik. Wa no paszportu ocenia si z punktu widzenia czasookresu wa no ci paszportu
uprawniaj cego do wjazdu na terytorium danego kraju obowi zuj cego w danym kraju docelowym jak i tranzytowym.
10. Uczestnik zobowi zany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowi zuj cych w Rzeczypospolitej

Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
11. Uczestnik zobowi zany jest do przestrzegania przepisów porz dkowych oraz zwi zanych z bezpiecze stwem przepi sów po arowych w miejscu zakwaterowania.
12. W razie ra cego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porz dku imprezy zagra aj cego intere som innych Uczestników, Organizator mo e rozwi za umow w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego
pobytu za granic i powrotu do kraju obci aj w takim przypadku Uczestnika.
13. Uczestnik zapisuj cy si na wycieczk bez osoby towarzysz cej, z któr mógłby dzieli pokój, zobowi zany jest do
uiszczenia dopłaty do pokoju jednoosobowego. Je eli Uczestnik pragnie unikn ww. dopłaty, mo e stara si o dokwate rowanie do pokoju dwuosobowego. Jednak e z przyczyn obiektywnych Organizator nie mo e tego zagwarantowa .
Informacja o konieczno ci ewentualnej dopłaty zostanie przekazana najpó niej na 14 dni przed wyjazdem.
14. Uczestnik zobowi zany jest do uiszczenia wszystkich opłat lokalnych w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty
klimatyczne) wymienionych w programie imprezy turystycznej. Niespełnienie tego warunku mo e skutkowa odmow
wykonania wiadcze przez Organizatora.
VI. UBEZPIECZENIE
1. W ramach ceny imprezy Organizator zapewnia Uczestnikowi Imprezy ubezpieczenie kosztów leczenia za granic (KL)
do 30 000 EURO, odpowiedzialno ci cywilnej (OC) do 50 000 EURO, nast pstw nieszcz liwych wypadków (NNW) do 16 000
PLN oraz kosztów utraty lub opó nienia dostarczenia baga u podró nego do 1800 PLN na warunkach okre lonych
w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Signal Iduna Bezpieczne Podró e”.
2. Uczestnik ma prawo do dodatkowego ubezpieczenia si od innych ryzyk oraz od kosztów rezygnacji z uczestnictwa
w imprezie zagranicznej lub wcze niejszego z niej powrotu pod warunkiem wniesienia dodatkowej opłaty na rzecz
Ubezpieczyciela.
3. Zawieraj c umow Uczestnik zapewnia, i jego stan zdrowia umo liwia udział w imprezie.
4. Organizator nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za ewentualne szkody ani nast pstwa zwi zane z udziałem
Uczestnika w ekstremalnych wycieczkach, sportach, zaj ciach, imprezach itp. W przypadku wyra enia przez Uczestnika
woli wzi cia udziału w tego typu wycieczkach, sportach, zaj ciach imprezach itp. obowi zany jest on do wykupienia
specjalnego ubezpieczenia we własnym zakresie. Przez ekstremalne wycieczki, sporty, zaj cia, imprezy itp. rozumie si
wszelkie zachowania wymagaj ce ponadprzeci tnych umiej tno ci lub ponadprzeci tnego do wiadczenia lub
charakteryzuj ce si ponadprzeci tnym ryzykiem dla ycia lub zdrowia.
VII. REZYGNACJA Z IMPREZY / ODST PIENIE
1. Organizator zaleca zawarcie przez Uczestnika umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie.
2. Uczestnik ma prawo z własnej inicjatywy zrezygnowa z udziału w imprezie turystycznej składaj c o wiadczenie
na pi mie.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie z przyczyn niele cych po stronie Organizatora, z uwagi
na poniesione koszty organizacji imprezy – Organizator zastrzega sobie prawo potr ce przewidzianych w art. 396
kodeksu cywilnego według nast puj cych zasad:
- na 35 dni lub wi cej dni przed dat wyjazdu opłat manipulacyjn w wysoko ci do 900 złotych od osoby;
- w terminie 35 -16 dni przed dat wyjazdu od 30% do 50% ceny;
- w terminie 15 - 7 dni przed dat wyjazdu od 50% do 80% ceny;
- w terminie krótszym ni 7 dni przed dat wyjazdu do 90% ceny.
4. Je eli Uczestnik wska e osob spełniaj c warunki udziału w wycieczce, której przeka e uprawnienia i która przejmie
obowi zki wynikaj ce z tej umowy Organizator, pobiera opłat manipulacyjn w wysoko ci 500 PLN. Organizator
zastrzega sobie prawa do nieprzyj cia zmiany osoby podró nego, je eli stoj temu na przeszkodzie szczególne
wymagania i warunki odnosz ce si do danej imprezy.
5. Wysoko potr cenia nie mo e przewy sza kosztów rzeczywi cie poniesionych przez Organizatora w przypadku
realizacji Umowy na rzecz indywidualnego Klienta.

VIII. ODPOWIEDZIALNO ORGANIZATORA I WYŁ CZENIA
1. Organizator ogranicza swoj odpowiedzialno za niewykonanie lub nienale yte wykonanie usług w trakcie trwania
imprezy do dwukrotno ci ceny Imprezy wzgl dem ka dego klienta.
2. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe z wył cznej winy Uczestnika.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki wynikłe z działania siły wy szej
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejno ci zwiedzania, a tak e w okoliczno ciach losowych rezygnacji
z wybranych punktów programu. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za spó nienia spowodowane postojami na
granicach oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi.
5. Doba hotelowa zaczyna si zale nie od hotelu pomi dzy godzin 12 a 14 i trwa do godziny 12 dnia nast pnego.
Wcze niejsze zakwaterowanie w dniu przybycia do hotelu jest mo liwe wył cznie w przypadku zgody hotelu
i dost pno ci pokoi hotelowych.
6. Podana standaryzacja hoteli zagranicznych jest kategoryzacj lokaln .
7. Organizator nie dokonuje zwrotu warto ci niezrealizowanych wiadcze , je eli w czasie trwania imprezy nast puje
zmiana programu z przyczyn niezale nych od Organizatora, a Organizator zorganizował wiadczenia zast pcze o tym
samym standardzie zaakceptowane przez Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik nie mo e zgłasza roszcze
do Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za wady lub niewykonanie obowi zków zwi zanych z wykonaniem
zobowi za , które nie stanowiły cz ci imprezy (np. dodatkowe wycieczki wykupione w miejscu docelowym, wynaj cie
samochodu).
IX. REKLAMACJE
1. Je eli Uczestnik stwierdzi niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy przez Organizatora, Uczestnikowi
przysługuje prawo do reklamacji. Wszelkie zastrze enia nale y zgłasza niezwłocznie w trakcie trwania Imprezy
w miejscu ich zaistnienia pilotowi, rezydentowi, b d kontrahentowi Organizatora w celu ich usuni cia. Organizator
zobowi zuje si do podj cia rodków zaradczych chyba, e wymagałoby to ponadprzeci tnych nakładów.
2. Organizator przyjmuje reklamacje w formie pisemnej w ci gu 31 dni od daty zako czenia imprezy.
3. Reklamacje niezgłoszone zgodnie z wymogami okre lonymi w pkt. 1 i pkt. 2 nie b d rozpatrywane.
4. Organizator ma obowi zek rozpatrzenia reklamacji w ci gu 31 dni od daty otrzymania.
5. Organizator ma obowi zek dokonania zwrotu cz ci lub cało ci wpłat niezwłocznie od daty uznania reklamacji.
Od zwracanych kosztów nie przysługuj odsetki.
6. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi warunkami zastosowanie maj odpowiednio przepisy Ustawy o usługach
turystycznych, Ustawy o ochronie danych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mog ce wynikn z tytułu
realizacji umowy b d rozstrzygane polubownie, a w razie nie osi gni cia porozumienia przez wła ciwy wydział cywilny
s du powszechnego.
X. DANE OSOBOWE
Wszystkie dane osobowe podane przez Uczestnika w zwi zku z zawarciem umowy podlegaj ochronie przez ORIENT
TRAVEL Sp. z o.o. zgodnie z prawem. W przypadku wyra enia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnikowi
przysługuje prawo do zmiany i wgl du do swoich danych. Zgoda taka mo e by w ka dej chwili wycofana. W przypadku
nie wyra enia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika ORIENT TRAVEL zobowi zuje si do
wykorzystania tych danych w zakresie niezb dnym do wykonania umowy.
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