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Szanowni Państwo

	 Serdecznie	witamy	w	Chińskim	Roku	Drewnianego	Konia.	Z	ogromną	przyjemno-
ścią	oddajemy	w	Państwa	ręce	kolejną	–	ósmą	już	–	edycję	naszego	katalogu.	Wszystkie	
przygotowane	przez	nasz	zespół	trasy	powstały	z	myślą,	aby	umożliwić	Państwu	pozna-
nie	niezwykle	bogatej	kultury	i	historii	odwiedzanych	krajów,	przy	zachowniu	maksimum	
komfortu	podróżowania.

	 Korzystając	z	wieloletniego	doświadczenia	w	organizowaniu	podróży	oraz	fascy-
nacji	krajami	Orientu,	co	roku	staramy	się	urozmaicać	nasze	programy,	a	także	propono-
wać	Państwu	kolejne	kraje	warte	odwiedzenia.	Z	nowości	w	tym	sezonie	przygotowaliśmy	
cztery	destynacje.	Miłośników	górskich	krajobrazów	zapraszamy	na	wyprawę	u	podnó-
ży	Kakuazu,	gdzie	odkryją	Państwo	opływającą	winoroślą	Gruzję	oraz	Armenię	 łaczącą
w	sobie	bogatą	i	niesamowitą	tradycję	i	kulturę	Ormian.	Tych	z	Państwa,	którzy	lubują	się
w	 kolorach	wschodzącego	 i	 zachodzącego	 słońca	 zapraszamy	 do	 podróży	 po	Australii 
i Nowej Zelandii,	gdzie	w	otoczeniu	egzotycznej	 flory	 i	 fauny,	będziecie	Państwo	mogli	
wziąć	udział	w	niezwykłym	spektaklu,	przygotowanym	przez	Matkę	Naturę.

	 Jak	co	roku,	gorąco	zapraszamy	do	odkrywania	z	nami	niezwykle	bogatej	historii
i	kultury	Chin.	Szczególnie	polecamy	cieszące	się	niesłabnącą	popularnością	Trasę Cesar-
ską	oraz	Rejs po rzece Jangcy	połączony	ze	zwiedzaniem	najznamienitszych	miast	Chin.	
Obie	trasy	zostały	przygotowane	tak,	aby	umożliwić	poznanie	jak	największej	ilości	zabyt-
ków	historii	i	kultury	z	zachowaniem	jak	najwyższego	komfortu	podróżowania.

	 Zachęcamy	 również	 do	 bliższego	 poznania	magicznych	 Indii	 –	 państwa	 pełnego	
kontrastów,	urzekającego	swoim	baśniowym	pięknem,	majestatem	zabytków,	jak	również	
zaskakującego	codziennym	życiem	i	tradycjami	swoich	mieszkańców.

	 Dla	tych	z	Państwa,	którzy	lubują	się	w	spacerach	po	śnieżnobiałych	piaskach	plaż	
oraz	eksplorowaniu	głębin	morskiego	turkusu,	polecamy	wyjazd	na	Filipiny,	podczas	któ-
rego	można	 doświadczyć	 bytności	 w	 „raju”.	 Zapraszamy	 również	 do	Tajlandii - Krainy 
Uśmiechu,	gdzie	czekają	na	Państwa	niezwykłe	kompleksy	świątynne,	majestatyczne	po-
sągi	Buddy	oraz	wizyta	u	tajskich	plemion.

	 Pragniemy	również	zaprosić	tych,	których	fascynuje	subtelne	piękno	zaklęte	w	Ja-
ponii - Kraju Kwitnącej Wiśni.	Podczas	niesamowitej	wyprawy	będą	mieli	Państwo	okazję	
podziwiania	dostojności	Góry	Fuji	od	wieków	utrwalanej	przez	japońskich	mistrzów	drze-
worytów,	 jak	również	zapoznania	się	z	bogatą	kulturą	 i	 tradycją	 jednego	z	najnowocze-
śniejszych	państw	świata.

Zapraszamy do odkrywania z nami tajemnic niezwykłego świata Orientu

Zarząd i Pracownicy Orient Travel
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Orient Travel Sp. z o.o.
ul.	Mikołaja	Kopernika	13/1,	40-064	Katowice

tel.	+48	(32)	785	80	75
kom.	+48	505	422	377
fax.	+48	(32)	785	80	76

e-mail:	office@orientravel.pl
www.orientravel.pl

infolinia:	801	011	081

Zaświadczenie	nr	868	o	wpisie	do	Rejestru	Organizatorów	Turystyki	 i	Pośredników	
Turystycznych	 Marszałka	 Województwa	 Śląskiego.	 Polisa	 Ubezpieczeniowa	
Odpowiedzialności	Cywilnej	Organizatora	Turystyki	nr	M	202122	wystawiona	przez	
SIGNAL	IDUNA.	Towarzystwo	Ubezpieczeń	S.A.	KRS:	0000346859

PAŃSTWA BIURO PODRÓŻY:

Jesteśmy	członkiem	Polskiej	Izby	Turystyki:

Nasza	oferta	dostępna
jest	w	systemach	rezerwacji:

Zapraszamy na nasz profil na facebooku: 
www.facebook.com/OrientTravelKatowice
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Orient Travel - Twój najlepszy wybór

NAJCIEKAWSZE TRASY
Wszystkie	trasy	przygotowane	przez	nasz	zespół	dają	okazję	do	dogłębnego	poznania	odwiedzanego	kraju.

DOŚWIADCZENIE
Mamy	wieloletnie	doświadczenie	w	organizacji	wyjazdów	do	krajów	Orientu.

ZNAKOMICI PILOCI
Wiemy,	że	pilot	jest	najważniejszym	ogniwem	podczas	wyjazdu,	zwłaszcza	do	egzotycznych	krajów.	Nasi	piloci	
są	doświadczeni	i	odpowiedzialni,	aby	zapewnić	Państwu	maksymalny	komfort	podróżowania.

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

BEZPIECZEŃSTWO
Wspólnie	z	Signal	Iduna	przygotowaliśmy	dla	naszych	klientów	kompleksowy	pakiet	ubezpieczeń,	który	obej-
muje	ubezpieczenia:	KL,	NNW,	OC	oraz	bagażu.

ŻADNYCH UKRYTYCH DOPŁAT
Wybierając	naszą	ofertę	mają	Państwo	pewność,	że	nie	będą	zaskakiwani	ukrytymi	opłatami	i	dopłatami.

PRZYGODA
Dla	naszych	klientów	gratis!

Powyższe zniżki nie łączą się ze sobą.

Zniżki dla naszych klientów

Dla naszych stałych klientów oraz dla osób, które wybierają naszą
ofertę po raz pierwszy przygotowaliśmy następujące zniżki:

• 250 pln - zniżka	w	przypadku	zapisu	na	wycieczkę	do	końca	marca.
Oferta	dotyczy	wszystkich	wyjazdów	w	sezonie	2014.

• 250 pln -	zniżka	dla	stałych	klientów	Orient	Travel.																																																															
Zniżka	ta	obowiązuje	przez	cały	sezon.

• 300 pln -	zniżka	w	przypadku	zapisu	przynajmniej	czterech	osób.

Ceny wycieczek podane przez Orient Travel zawierają wszystkie
obowiązkowe opłaty jak, np. opłaty lotniskowe czy ubezpieczenie.

Zapraszamy do odkrywania z nami uroków krajów Orientu.

Wyróżnienie, które
zobowiązuje
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WYCIECZKI GRUPOWE

Zapraszamy	 do	 zapoznania	 się	 z	 naszą	
szeroką	ofertą	wyjazdów	do	niezwykłych	
krajów	 Azji.	 Państwa	 zadowolenie	 i	 sa-
tysfakcja	to	dla	nas	największy	priorytet.	
Wykwalifikowany	 zespół	 Orient	 Travel	
na	 każdym	 etapie	 wycieczki	 dokłada	
wszelkich	 starań,	 by	 spełniać	 Państwa	
oczekiwania	i	marzenia	o	podróżowaniu.	
Bazując	na	naszym	doświadczeniu	i	wiel-
kiej	 pasji	 podróżowania	 zapraszamy	 do	
odkrywania	 z	 nami	 facynującego	 świata	
Orientu.

OFERTA NA ZAMÓWIENIE

Jako	 renomowany	 touroperator	 propo-
nujemy	 naszym	 klientom	 również	 wy-
jazdy	 indywidualne,	 grupowe	 oraz	 „wy-
cieczki	szyte	na	miarę”.	Przygotowujemy	
oferty	dla	grup	już	od	2	osób	w	dowolnie	
wybranym	 terminie.	 Jeśli	 mają	 Państwo	
swój	 indywidualny	 pomysł	 na	 wyjazd
z	 przyjemnością	 przygotujemy	 dla	 Pań-
stwa	 propozycję.	 Zajmujemy	 się	 kom-
pleksową	 obsługą	 wyjazdu,	 jak	 również	
możemy	 zorganizować	 tylko	 preferowa-
ne	przez	Państwa	elementy	podróży.	Za-
praszamy	do	kontaktu	z	naszym	biurem,	
a	 nasi	 konsultanci	 przedstawią	 Państwu	
ofertę	 idealnie	dopasowaną	do	Państwa	
potrzeb.

HOTELE

Specjalnie	 dla	 Państwa	 przygotowaliśmy	
szeroką	ofertę	wynajmu	hoteli	w	najodle-
glejszych,	a	jednocześnie	najwspanialszych	
zakątkach	naszego	globu.	Dostosowujemy	
ich	 standard	 i	 lokalizację	 do	Państwa	 po-
trzeb.	 W	 naszej	 ofercie	 znajdą	 Państwo	
obiekty	 położone	 w	 samym	 sercu	 miast,	
zapewniające	dostęp	do	największych	cen-
trów	finansowych	i	handlowych,	idealne	w	
podróży	biznesowej.	Dla	osób,	które	lubią	
wypoczynek	 na	 plaży	 przygotowaliśmy	
ofertę	bogatą	w	zarówno	zaciszne,	położo-
ne	z	dala	od	miejskiego	zgiełku	resorty,	jak
i	tętniące	życiem	namorskie	kurorty	będą-
ce	idealnym	miejscem	na	podróż	poślubną
i	udany	wakacyjny	relaks.

Wyjazdy typu Incentive

Organizujemy programy dla firm i klientów indywidualnych

INCENTIVE
Proponujemy	kompleksową	obsługę	wyjazdów	dla	firm	na	specjalne	zamówienie.

OFERUJEMY
• kompleksową	organizację	konferencji,
• organizację	ekskluzywnych	wyjazdów	zarówno	dla	grup,	jak	i	klientów	indywidualnych,
• organizację	wyjazdów	biznesowych,
• wyjazdy	motywacyjne	dla	firm,	w	ramach	których	proponujemy:

WYJAZDY NA TARGI 

WYNAJEM HOTELI

Jeżeli chcieliby Państwo:
• przygotować	własną	trasę	zwiedzania	i	odpoczynku
• zmotywować,	wynagrodzić	lub	lepiej	poznać	i	zintegrować	swoich	pracowników
• zrobić	bliskim,	znajomym	lub	partnerom	w	biznesie	niesamowity	prezent

Nasz rzetelny i kompetentny zespół chętnie pomoże Państwu w przygotowaniu odpowiedniego programu. 
Infolinia: 801 011 081

PODRÓŻ POCIĄGIEM PODRÓŻ STATKIEM

LEGENDA:

PODRÓŻ SAMOLOTEM
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UBEZPIECZENIA

W	 naszym	 biurze	 mają	 Państwo	 możli-
wość	 zakupu	 ubezpieczeń	 	 zapewniają-
cych	kompleksową	ochronę	i	bezpieczeń-
stwo	podczas	podróży.	W	ofercie	znajdą	
Państwo	 szeroką	 gamę	 ubezpieczeń	
podróżnych,	 pakiety	 sportowe,	 pakiety	
rodzinne	 oraz	 biznesowe	 do	wszystkich	
krajów	 świata.	 Dla	 Państwa	 potrzeb	
nasi	 konsultanci	 dobiorą	 odpowiednie	
ubezpieczenie	i	z	przyjemnością	pomogą
w	wyborze	usług	dodatkowych.

WIZY

W	 naszej	 kompleksowej	 ofercie	 znajdą	
Państwo	 również	 usługę	 pośrednictwa	
wizowego.	 Dzięki	 wieloletniemu	 do-
świadczeniu	oraz	 	 znajomościom	aktual-
nych	 procedur	 i	 przepisów	 zapewniamy	
szczegółowe	 informacje	 oraz	 komplek-
sową	 obsługę	wizowania	 do	 krajów	Azji	
oraz	 innych	rejonów	świata.	 	Pomagamy		
w	 uzyskaniu	 wiz	 turystycznych,	 tranzy-
towych	 oraz	 biznesowych	 zarówno	 dla	
klientów	 indywidualnych,	 jak	 również	
grup	zorganizowanych,	firm	i	korporacji.		

BILETY LOTNICZE

Oferujemy	Państwu	kompleksową	obsługę	
w	zakresie	sprzedaży	biletów	lotniczych	na	
połączenia	międzynarodowe	oraz	krajowe,	
zarówno	w	Polsce,	jak	i	na	świecie.	Współ-
pracujemy	 z	 wieloma	 renomowanymi	 li-
niami	lotniczymi,	tak	by	zapewnić	Państwu	
bezpieczeństwo	oraz	maksymalny	komfort	
podróżowania.	 Pośredniczymy	 w	 zakupie	
biletów	zarówno	indywidualnych,	jak	i	gru-
powych.	Jeśli	interesuje	Państwa	konkretna	
linia	lotnicza	lub	destynacja	zapraszamy	do	
kontaktu	z	naszym	biurem,	znajdziemy	dla	
Państwa	najbardziej	optymalne	połączenie.

Największa	niemiecka	 linia	 lotnicza	założona	w	 	1926	roku,	członek	IATA.	W	roku	2005	połączona	
z	linią	SWISS.	Obsługuje	(razem	z	liniami	Swiss,	AUA,	BMI,	Burssels	Airlines)	przeloty	do	ponad	200	
desytnacji,	w	ponad	100	krajach	świata		Linia	należy	do	sojuszu	Star	Alliance.

Największa	francuska	linia	 lotnicza	założona	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	świata.	Linia	należy	do	stowarzyszenia	SkyTeam.

Polska	linia	lotnicza	założona	w	1929	roku,	członek	IATA.	Obsługuje	przeloty	do	ponad	65	destynacji,	
w	ponad	20	krajach	świata.	Linia	należy	do	sojuszu	Star	Alliance.

Największa	holenderska	linia	lotnicza	założona	w	1919	roku,	członek	IATA.	Od	roku	2004	wchodzi	w	
skład	Air	France	–	KLM.		Obsługuje	przeloty	do	ponad	150	destynacji	(razem	z	AirFrance	ponad	230	
destynacji,	w	ponad	100	krajach	świata).	Linia	należy	do	stowarzyszenia	SkyTeam.

Największa	fińska	linia	lotnicza	założona	w	1923	roku,	członek	IATA.	Obsługuje	przeloty	do	ponad	50	
destynacji,	w	ponad	40	krajach	świata.	Linia	należy	do	sojuszu	Oneworld.

Największa	szwajcarska	linia	lotnicza	założona	w	2002	roku,	powstała	na	skutek	przejęcia	linii	Swis-
sair	(założonej	w	roku	1931)	przez	linię	Crossair.	Członek	IATA.	W	roku	2005	połączona	z	Lufthansą.	
Obsługuje	przeloty	do	ponad	70	destynacji,	w	ponad	35	krajach	świata.	Linia	należy	do	sojuszu	Star	
Alliance.

Największa	rosyjska	linia	lotnicza	założona	w	1923	roku,	członek	IATA.	Obsługuje	przeloty	do	ponad	
100	destynacji,	w	ponad	50	krajach	świata.	Linia	należy	do	stowarzyszenia	SkyTeam.

Czym latamy
Poniżej znajdą Państwo również szczegółowe informacje na temat linii lotniczych, z usług których korzystamy przy organizacji 
naszych regularnych tras. Wygoda, bezpieczeństwo i zadowolenie naszych gości to dla nas priorytet.
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Chiny

Informacje praktyczne

PRZELOTY
MIĘDZYNARODOWE

Przeloty	 odbywają	 się	 samolota-
mi	 rejsowymi	 z	 międzylądowaniem
w	 jednym	 z	 europejskich	 portów	
lotniczych.	Przelot	 z	portu	przesiad-
kowego	 do	 Pekinu	 trwa	 od	 około	 8	
do	11	godzin,	 jest	 to	uzależnione	od	
linii	 lotniczych.	Dokładne	 informacje
o	godzinach	przelotów	i	zbiórce	znaj-
dą	Państwo	w	liście	przewodnim,	wy-
syłanym	do	Uczestników	wycieczek.

KARTY PŁATNICZE

W	hotelach	oraz	w	większości	dużych	
sklepów	honorowane	są	międzynaro-
dowe	karty	płatnicze	jak	np.	Visa,	Ma-
sterCard	czy	American	Express.

BEZPIECZEŃSTWO

Chiny	są	krajem	bezpiecznym,	szcze-
gólnie	dla	obcokrajowców,	ale	jest	kil-
ka	rzeczy,	 z	których	podróżni	muszą	
sobie	 zdawać	 sprawę.	 Przestępstwa	
przeciwko	podróżującym	zdarzają	się	
rzadko.	 Lepiej	 nie	 zostawiać	 przed-
miotów	 wartościowych	 w	 pokoju	
hotelowym	 podczas	 nieobecności.	
Dobrze	 jest	 skorzystać	 z	 hotelowe-
go	 sejfu,	 jeśli	 jest	 taka	 możliwość.	
Powinno	 się	 zachować	 podstawowe	
środki	 ostrożności	 i	 korzystać	 ze	
zdrowego	rozsądku.

TELEFONY KOMÓRKOWE

Chiny	 posiadają	 zarówno	 sieci	GSM	
jak	i	CDMA,	choć	te	pierwsze	są	zde-
cydowanie	bardziej	popularne.	Moż-
na	 zabrać	 z	 domu	 swój	 trzyzakreso-
wy	telefon,	będzie	on	współpracował	
z	 chińskimi	 sieciami,	 choć	 wszystkie	
rozmowy	 będą	 uznawane	 za	 mię-
dzynarodowe.	Można	także	dzwonić	
do	Polski	z	 telefonu	w	hotelu.	Minu-
ta	 połączenia	 kosztuje	 najczęściej	 5	
PLN/min.	Kawiarenki	internetowe	są	
praktycznie	 w	 każdym	 hotelu,	 cena	
waha	 się	 od	 10	 do	 kilkunastu	 USD/
godzinę.	 Kawiarenki	 poza	 hotelem	
ok.	5	USD/godz.

RÓŻNICA CZASU

Czas	w	całych	Chinach	jest	ustawio-
ny	 według	 czasu	 w	 Pekinie,	 który	
wyprzedza	czas	w	Polsce	o	6	godzin	
w	 okresie	 czasu	 letniego	 i	 7	 godzin
w	 okresie	 zimowym.	 Obszar	 Chin	
obejmuje	 duży	 zakres	 długości	 geo-
graficznej,	 ludzie	w	zachodnich	rejo-
nach	 Xinjiang	 i	 Tybetu	 dostosowują	
swój	 rozkład	dnia	 do	 czasu	 słonecz-
nego,	 będącego	 kilka	 godzin	 za	 ofi-
cjalnym.	

WALUTA I JEJ WYMIANA

Większość	ważniejszych	walut	może	
zostać	 wymieniona	 na	 chińską	 wa-
lutę,	 zwaną	 renminbi	 (RMB)	 lub	
yuan	 (Y).	 Podstawowa	 jednostka	 to	

Macao
Waluta	obowiązująca	w	Macao	to	pa-
taca	(MOP)

1	USD	=	ok.	8	MOP

Powszechnie	 przyjętym	 zwycza-
jem	 w	 Chinach	 jest	 targowanie się
o	 cenę,	 ponieważ	 ceny	 oferowane	
cudzoziemcom	mogą	być	zawyżone.

yuan,	zwany	też	potocznie	„kuai”.	Je-
den	 yuan	 dzieli	 się	 na	 10	 jiao,	 które	
nazywa	 się	 też	 mao.	 Waluty	 można	
wymieniać	na	lotniskach,	przejściach	
granicznych,	 w	 hotelach,	 niektórych	
dużych	centrach	handlowych	i	głów-
nych	 oddziałach	 Banku	 Chińskiego	
(zhongguo	yinhang).

1	USD	=	ok.	6,04	yuanów.

Odradzamy	 korzystania	 z	 ofert	 wy-
miany	 walut	 innych	 niż	 wymienione	
powyżej,	 ponieważ	 jest	 to	 prawnie	
zabronione,	a	ponadto	istnieje	ryzyko	
oszustwa	lub	kradzieży.

Należy zabierać ze sobą nowe 
banknoty dolarowe. Ważne by były 
możliwie jak najmniej zniszczone  
i popisane.

Przykładowe	ceny:
• pierożki	z	mięsem	1	porcja	-	9	Y,
• woda	1,5l	-	10	Y,
• fotograficzna	panorama	Wielkiego	
Muru	-	60	Y,

• brzoskwinia	szt.	-	3,5	Y,
• coca-cola	2l	-	7	Y,
• piwo	w	sklepie	-	5	do	10	Y
• naleśnik	z	jajkiem	i	wieprzowiną	-	5	Y,
• fanta	0,3l	-	4	Y.

Hong Kong
waluta	obowiązująca	w	Hong	Kongu	
to	dolar	hongkongski	(HKD)

1	USD	=	ok.	7,8	HKD
9

Chiny

ELEKTRYCZNOŚĆ

Napięcie	w	Chinach	wynosi	220V.	Do	
większości	gniazdek	pasują	trójkątne	
wtyczki	z	dwoma	lub	trzema	bolcami.	
W	hotelach	w	Makao	oraz	Hong	Kon-
gu	 istnieje	 możliwość	 wypożyczenia	
konwertera,	w	Chinach	 przejściówki	
nie	są	potrzebne.

CHIŃSKIE MIARY I WAGI

W	 Chinach	 stosuje	 się	 system	 me-
tryczny,	 choć	 nadal	 powszechne	 są	
chińskie	miary	wag.	Chiński	 gongjin,	
zbliżony	 do	 połowy	 kilograma	 uży-
wany	 jest	 zarówno	 przez	 ulicznych	
sprzedawców,	 jak	 i	 w	 supermarke-
tach.	Chińskie	słowo	na	kilometr,	sto-
sowane	 przez	 liczniki	w	 taksówkach	
i	 na	 tablicach	 drogowych,	 to	 gongli	
(gongli).	 Inne	przydatne	 słowo	 to	mi	
(mi),	które	oznacza	metr.

TRANSPORT

Przejazdy	 w	 Chinach	 odbywają	 się	
autokarami	 lub	 mikrobusami,	 w	 za-
leżności	 od	 grupy.	 Chińskie	 autokary	
często	 nie	 mają	 luku	 bagażowego,	
dlatego	 w	 niektórych	 miastach	 bagaż	
przewożony	 jest	 wewnątrz	 autokaru	
lub	 w	 oddzielnym	 samochodzie.	 Po-
dróż	 pociągiem	 nocnym	 odbywa	 się	
w	 przedziałach	 czteroosobowych
z	 miejscami	 do	 leżenia.	 W	 większości	
pociągów	 jest	 wagon	 restauracyjny,
a	w	każdym	wagonie	znajduje	się	auto-
mat	z	wrzątkiem.	Samoloty	obsługujące	
połączenia	 wewnątrz	 Chin	 to	 najczę-
ściej	Boeing	737	lub	Airbus	A320	nale-
żące	do	chińskich	linii	lotniczych.

OBSŁUGA PILOTA

Grupa	 na	 całej	 trasie	wycieczki	 znaj-
duje	 się	 	pod	opieką	polskiego	pilota.	
W	każdym	odwiedzanym	mieście	jest	
lokalny	przewodnik	posługujący	się	ję-
zykiem	chińskim	i	angielskim.	W	zwie-
dzanych	miejscach	polski	pilot	tłuma-
czy,	co	opowiada	przewodnik	chiński.

ZDROWIE I SZCZEPIENIA

Udając	 się	do	Chin	nie	ma	obowiąz-
kowych	 szczepień.	 Do	 zalecanych	
należą	 szczepienia	 przeciwko:	 wi-
rusowemu	 zapaleniu	 wątroby	 typu
A	i	B,	błonicy,	tężcowi	i	polio.	

WIZA

Polskich	 obywateli	 na	 terenie	 Chin	
kontynentalnych	 obowiązuje	 po-
siadanie	 wizy.	 Na	 terenie	 Makao
i	 Hong	 Kongu	 wiza	 nie	 obowiązuje.
W	celu	uzyskania	informacji	dotyczą-
cych	 formalności	 wizowych	 prosimy
o	kontakt	z	naszym	biurem.

Chiny	 cechują	 się	wyraźnym	klimatem	kontynentalnym	monsunowym,	 charakteryzującym	 się	 dużym	 zróżnicowaniem.	Więk-
szość	rejonów	Chin	znajduje	się	w	północnej	strefie	umiarkowanej,	podczas	gdy	rejony	południowej	części	kraju	znajdują	się
w	strefie	zwrotnikowej	lub	podzwrotnikowej,	a	rejony	północne	w	strefie	polarnej.	

Przeważająca	część	obszaru	Chin	leży	w	północnej	strefie	temperatur,	cechującej	się	gorącym	klimatem	i	wyraźnym	rozgranicze-
niem	pomiędzy	porami	roku.	Zimą	wiatry	wiejące	z	rejonów	wysuniętych	daleko	na	północ	sprawiają,	że	północne	obszary	Chin	
są	zimne	i	suche,	podczas	gdy	monsuny	z	obszarów	wschodnich	i	południowych	przynoszą	ciepło	i	wilgoć.

Klimat	różni	się	również	w	poszczególnych	regionach,	ze	względu	na	rozległy	obszar	i	zróżnicowane	ukształtowanie	terenu.

W	 północnych	 Chinach	 lato	 jest	 upalne	 i	 krótkie,	 a	 zima	 długa	 i	 zimna.	 W	 południowych	 Chinach	 lato	 jest	 dłu-
gie,	 wilgotne	 i	 gorące,	 a	 zima	 krótka	 i	 ciepła,	 z	 temperaturami	 rzadko	 sięgającymi	 poniżej	 zera	 stopni	 Celsjusza.
W	środkowych	Chinach	(dolina	wzdłuż	rzeki	Jangcy)	podział	pomiędzy	porami	roku	jest	wyraźny	-	lato	jest	długie,	gorące	i	wil-
gotne,	podczas	gdy	zima	krótka	i	mroźna.

W	 północno-zachodnich	 Chinach,	 tj.	 w	 regionach	 takich	 jak	 Xinjiang	 i	 Mongolia	 Wewnętrzna,	 lato	 jest	 suche
i	upalne,	a	zima	bardzo	mroźna.	Na	Wyżynie	Tybetańskiej	(około	4000	metrów	nad	poziomem	morza)	w	południowo-zachodnich	
Chinach	zima	jest	wyjątkowo	mroźna,	a	lato	krótkie	i	umiarkowanie	ciepłe,	z	niewielką	ilością	opadów	atmosferycznych	i	dużymi	
dobowymi	różnicami	temperatur.

STREFY KLIMATYCZNE

W	Chinach,	ze	względu	na	ich	rozległe	terytorium,	znaleźć	można	różne	typy	klimatu.	Strefy	temperatur	z	południa	na	północ	
przedstawiają	 się	w	następującym	porządku:	 strefa	 zwrotnikowa,	podzwrotnikowa,	umiarkowana	ciepła,	umiarkowana	zimna
i	strefa	polarna.	Istnieje	również	strefa	klimatyczna	przebiegająca	z	północy	na	południe	w	rejonie	Wyżyny	Tybetańskiej	w	połu-
dniowo-zachodnich	Chinach.	

W	związku	z	ulokowaniem	we	wschodniej	Azji	nad	brzegiem	Pacyfiku,	w	Chinach	panuje	wyraźny	klimat	monsunowy.	Prócz	tego,	
w	Chinach	istnieją	 inne	typy	klimatu,	takie	jak:	klimat	wysokogórski,	klimat	wyżynny,	klimat	pustynny,	klimat	leśny	oraz	klimat	
kotlin,	co	jest	wynikiem	skomplikowanego	ukształtowania	terenu	oraz	dużych	różnic	wysokości	nad	poziomem	morza.

KLIMAT W CHINACH

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Pekin -3° 0° 6° 13° 20° 24° 25° 24° 20° 14° 5° -2°

Xi’an -3° 0° 7° 16° 21° 25° 27° 26° 21° 15° 6° 0°

Shanghai 4° 5° 9° 15° 19° 23° 28° 27° 23° 19° 13° 7°

Lhasa -10° -6° 0° 8° 14° 15° 18° 20° 15° 8° -3° -8°

Guilin 8° 9° 14° 20° 25° 28° 28° 29° 27° 23° 18° 12°

Hong	Kong 17° 16° 20° 23° 27° 29° 30° 30° 30° 28° 22° 18°

Chiny: Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Szanghaju
Jianguo	Xi	Road	618,	200031	Shanghai,	PR	China.		Telefon:	(0086)	21	6433	4735
Telefon:	(0086)	21	6433	9288		|	Telefon	dyżurny:	(0086)	15	0004	44808	|	Faks:	(0086)		21	6433	0417
E-mail:	szanghaj.kg.sekretariat@msz.gov.pl	|	www.szanghaj.msz.gov.pl

Chiny: Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kantonie
Shamian	Dajie	63,	510130	Guangzhou,	RP	China
Telefon:	(0086)	20	81219993	|	Telefon:	(0086)	20	81219994	|	Telefon	dyżurny:	(0086)	13500033863	
Faks:	(0086)	20	81219995	|	E-mail:	kanton.kg.sekretariat@msz.gov.pl	|	www.kanton.msz.gov.pl

Hong Kong: Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Hong Kongu
Chiny,	Hong	Kong,	183	Queens	Road	East,	pokój	2506,	piętro	25.
Telefon:	(0085)	28400779	|	Telefon	dyżurny:	(00852)	93663262	|	Faks:	(00852)	25960062
E-mail:	hongkong.kg.info@msz.gov.pl	|	www.hongkong.msz.gov.pl

Chiny: Wydział Konsularny w Pekinie
1	Ri	Tan	Lu,	Jian	Guo	Men	Wai,	100600	Beijing	(Pekin),	PR	China.
Telefon:	(0086)	10	6532	1235	wewn.	101,	102,	103,	104,	105.	|	Fax:	(0086)	10	6532	3567
E-mail:	pekin.amb.wk@msz.gov.pl	|	www.pekin.msz.gov.pl
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19 dni

Trasa Cesarska

Trasa	Cesarska	została	przygotowana	z	myślą	o	tych	z	Państwa,	którzy	w	komfortowych	warun-
kach	chcieliby	poznać	niezwykle	bogatą	kulturę	i	historię	Chin.	Nasza	trasa	daje	możliwość	zoba-
czenia	najważniejszych	miast	 i	zabytków	Państwa	Środka,	z	których	aż	sześć	zostało	wpisanych	
na	Listę	Światowego	Dziedzictwa	Kulturowego	UNESCO.	Od	historycznych	miast	północy	Chin,	
przez	jeden	z	największych	portów	w	Azji,	aż	po	fascynujące	metropolie	Chin	Południowych	-	za-
praszamy	do	odkrywania	z	nami	tajemnic	Państwa	Środka.

Chiny

• PEKIN

• XI’AN

• LUOYANG

• SZANGHAJ

• SUZHOU

• GUILIN

• YANGSHUO

• KANTON

• MAKAO

• HONG KONG

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

PEKIN 

Przylot	do	Pekinu.	Po	południu	zwie-
dzanie	 największego	 miejskiego	
placu	 na	 świecie,	 Placu Tiananmen 
położonego	 w	 samym	 sercu	 Pekinu.	
Przejazd	 obok	 obiektów olimpij-
skich.	Kolacja	i	czas	wolny.

2 | lunch	•	kolacja
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Chiny

PEKIN 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Zakaza-
nego Miasta	 (UNESCO),	 zwanego	
też	 Zimowym Pałacem Cesarskim.	
Pałac	wznosi	się	dokładnie	w	samym	
centrum	 starego	 Pekinu.	 Budowa	
Zakazanego	 Miasta	 rozpoczęła	 się
w	1406	roku	za	czasów	dynastii	Ming																
i	 trwała	14	 lat.	 Pałac	był	 rezydencją	
24	 cesarzy	 z	 dynastii	 Ming	 i	 Qing.	
Zakazane	 Miasto	 jest	 największym	
zespołem	 pałacowym	 na	 świecie
i	 zajmuje	 powierzchnię	 720	 tysięcy	
metrów	 kwadratowych.	 Zwiedzanie	
Pałacu Letniego	 (UNESCO)	 -	 naj-
lepiej	 zachowanego	 Ogrodu	 Cesar-
skiego,	 którego	 chińska	 nazwa	Yihe 
Yuan	 oznacza	Ogród	 Pielęgnowania	
Harmonii.	 Miejsce	 to	 jest	 połącze-
niem	 pięknej	 scenerii	 z	 bogactwem	
architektury.	Przejażdżka	rikszami	po	
urokliwych	uliczkach	najstarszej	czę-
ści	miasta	 tzw.	Hutongach.	Wieczo-
rem	kolacja,	podczas	której	głównym	
daniem	 będzie	 specjalność	 kuchni	
lokalnej	-	kaczka po pekińsku.

3 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

PEKIN 

Wyprawa	poza	miasto	na	Wielki Mur 
Chiński	 (UNESCO),	 jeden	 z	 siedmiu	
cudów	świata.	Ta	największa	budowla	
świata	rozciąga	się	na	długości	6350	
kilometrów,	mogą	z	niej	Państwo	po-
dziwiać	 przepiękne	 krajobrazy	 ota-
czających	ją	gór	Tianshou.	Następnie	
przejazd	 i	 zwiedzanie	 Grobowców 
Cesarzy z Dynastii Ming,	do	których	
droga	 wiedzie	Aleją Duchów	 strze-
żoną	 przez	 monumentalne	 posągi.	
Nocleg	w	Pekinie.

4 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

XI’AN 

Po	śniadaniu	wizyta	w	Muzeum Pro-
wincji Shaanxi,	 posiadającym	 jedną	
z	 najlepszych	 kolekcji	 sztuki	 w	 Chi-
nach.	 Zwiedzanie	 Pagody Dzikiej 
Gęsi	 zbudowanej	 w	 VII	 wieku.	 Wi-
zyta w Muzeum Armii Terakotowej 
(UNESCO)	 -	 grobowcu	 pierwszego	
chińskiego	cesarza	Qin	Shi	Huang	Di,	
którego	strzeże	armia	ośmiu	 tysięcy	
figur	 naturalnej	 wielkości	 wykona-
nych	 z	 wypalonej	 gliny.	 Wieczorem	

6 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LUOYANG 

Po	 śniadaniu	 wycieczka	 do	 Grot 
Longmen	 (UNESCO),	 których	 budo-
wa	rozpoczęła	się	w	493	roku	naszej	
ery.	 Ich	 ogólna	 liczba	 wynosi	 ponad	
2300.	Odkryto	w	nich	ponad	100	tys.	
figur,	3600	dzieł	sztuki	kaligraficznej	
oraz	 40	 pagód	 buddyjskich.	 Po	 po-
wrocie	czas	wolny.	Nocleg	w	Luoyang.

8 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

SZANGHAJ 

Przyjazd	w	 godzinach	 porannych	 do	
Szanghaju,	 po	 przyjeździe	 zwiedza-
nie Muzeum Szanghajskiego,	 posia-
dającego	jedną	z	najlepszych	kolekcji	
sztuki	w	Chinach.	Spacer			po	słynnym	
Bundzie	 -	 historycznym	 bulwarze	
nad rzeką Huangpu.	Wizyta	w	prze-
pięknych	 ogrodach Yu,	 założonych	
za	 czasów	 panowania	 dynastii	Ming
w	XVI	wieku.	Nocleg	w	Szanghaju.

10 | lunch	•	kolacja

SZANGHAJ • SUZHOU
• SZANGHAJ 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Suzhou,	
miasteczka	 zwanego	 „Wenecją 
Wschodu”.	 Zwiedzanie	Ogrodu Po-
kornego Zarządcy	 -	 jednego	 z	 naj-
piękniejszych	 przykładów	 chińskiej	
sztuki	 projektowania	 ogrodów.	 Na-
stępnie	 odwiedzimy	 fabrykę jedwa-
biu,	 gdzie	 zobaczymy	 jak	od	wieków	
produkuje	 się	 ten	 cenny	 materiał	
oraz	 Instytut Hafciarstwa,	 centrum	
jednej	 z	 czterech	 głównych	 szkół	
haftu	 w	 Chinach.	 Powrót	 do	 Szang-
haju.	Wieczorem	czas	wolny.	Nocleg
w	Szanghaju.

11 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

KANTON

Od	rana	zwiedzanie	miasta	założone-
go	w	214	r.	p.n.e.:	Świątynia Sześciu 
Banianów, Mauzoleum Sun Jat-sena,	
który	 uznawany	 jest	 za	 „ojca	współ-
czesnych	 Chin”.	 Zwiedzanie	 Świą-
tyni Rodziny Chen,	 która	 składa	 się
z	 zespołu	 XIX-wiecznych	 budynków	
wzniesionych	 w	 tradycyjnym	 stylu,	
ufundowanej	przez	członków	rodziny	
Chen.	Nocleg	w	Kantonie.

16 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

KANTON • MAKAO

Po	śniadaniu	przejazd	autokarem	do	
Makao,	 zwanego	 również	 „Wschod-
nim Monte Carlo”.	 Po	 przyjeździe	
spacer	po	starej	części	miasta,	gdzie	
znajdują	się	ruiny katedry Świętego 
Pawła.	Zwiedzanie	położonej	u	pod-
nóża	wzgórza	Penha,	Świątyni Bogi-
ni Matki A-Ma.	Nocleg	w	Makao.
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MAKAO • HONG KONG

Po	 śniadaniu	 rejs	 do	 Hong	 Kongu.	
Wjazd	 na	 Wzgórze Wiktorii,	 skąd	
rozpościera	 się	 wspaniały	 widok	 na	
miasto	 i	 zatokę.	 Następnie	 przejazd	
do	zatoki Repulse	znajdującej	się	po	
drugiej	 stronie	 Hong	 Kongu.	 Zwie-
dzanie	 rybackiej	 wioski Aberdeen             
i	 wizyta	 na	 słynnym	 targu Stanleya.	
Zakwaterowanie	 i	 nocleg	 w	 hotelu
w	Hong	Kongu.

18 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

bankiet pierożkowy w słynnej re-
stauracji Defaczang.	Nocleg	w	Xi’an.

PEKIN • XI’AN

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Świątyni 
Nieba	 (UNESCO),	 która	 jest	 sym-
bolem	Pekinu	 oraz	 najdoskonalszym	
przykładem	 architektury	 okresu	
dynastii	 Ming.	 Zwiedzanie	 Świątyni 
Lamy	 -	 jednej	 z	 najznamienitszych	
w	 Pekinie	 świątyń	 lamaistycznych																
ze	wspaniałym	posągiem	Buddy Ma-
itrei	mającym	26	metrów	wysokości.	
Przelot	do	Xi’an.	Nocleg	w	Xi’an.	

5 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

XI’AN • LUOYANG

Od	 rana	 zwiedzanie	 murów	 oraz	
bram starego miasta	 zbudowanych	
w	czasach	dynastii	Ming.	Podziwianie	
Wieży Dzwonu	oraz	Wieży Bębna - 
usytuowanych	w	samym	sercu	Xi’an.	
Wieże	 pochodzą	 z	 okresu	 panowa-
nia	 dynastii	 Ming.	 Spacer	 po	 dziel-
nicy muzułmańskiej	 pełnej	 wąskich	
uliczek	 wypełnionych	 straganami	
oferującymi	wyroby	 rzemiosła	 ludo-
wego	 i	 pamiątki.	Wizyta	 w	Wielkim 
Meczecie	 –	 jednym	 z	 najstarszych	
meczetów	 w	 Chinach,	 który	 jest	
znakomitym	 przykładem	 połączenia	
architektury	islamu	z	tradycyjną,	kla-
syczną	 architekturą	Chin.	 Składa	 się	
głównie	 z	 ogrodu	 w	 stylu	 chińskim	
i	 w	 niczym	 nie	 przypomina	 muzuł-
mańskich	 meczetów	 z	 innych	 części	
świata.	 Przejazd	 super szybkim po-
ciągiem „bullet train”	 do	 Luoyang.	
Transfer	do	hotelu.	

7 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LUOYANG • SZANGHAJ 

Nad	 ranem	 przejazd	 do	 Klasztoru 
Szaolin	 -	 miejsca	 narodzin	 buddy-
zmu	 medytacyjnego	 Chan	 oraz	 ko-
lebki	 chińskiej	 sztuki	walki	 Kung	 Fu.	
Zwiedzanie	kompleksu klasztornego
i Lasu Stup,	 który	 jest	 cmentarzem	
największych	 mistrzów	 klasztoru.	
Przejazd	na	dworzec	kolejowy	w	Lu-
oyang	 i	 przejazd	 nocnym	 pociągiem	
do	Szanghaju	(miejsca	sypialne).

9 | śniadanie	•	lunch

SZANGHAJ • GUILIN

W	 godzinach	 porannych	 transfer	
na	 lotnisko	 i	 wylot	 do	 Guilin,	 które	
jest	 jednym	 z	 najbardziej	 malowni-
czych	 i	 zielonych	 miast	 Chin.	 Jego	
historia	 sięga	ponad	2200	 lat.	Przez	
wielu	uważane	 jest	za	najpiękniejsze	
miasto	 świata.	 Po	 przylocie	 zwie-
dzanie Jaskini Trzcinowego Fletu 
i Góry Trąby Słonia,	 uważanej	 za	
najsłynniejszą	górę	w	Guilin.	Nocleg
w	Guilin.
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GUILIN • YANGSHUO

Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 przystań	
Zhujiang	 i	 rejs po rzece Li.	 Przyby-
cie	 do	 Yangshuo,	 zwiedzanie	 mia-
steczka	 i	 wizyta	 na	 słynnym	 bazarze 
Yangshuo.	 Zakwaterowanie	 i	 nocleg
w	hotelu.
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YANGSHUO • GUILIN
• KANTON 

Po	śniadaniu	czas	wolny,	który	można 
będzie	poświęcić	na	zwiedzanie	pięk-
nych plenerów Yangshuo.	 Po	 połu-
dniu	 powrót	 do	 Guilin,	 transfer	 na	
lotnisko	i	przelot	do	Kantonu.	Nocleg.

15 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

HONG KONG • POLSKA

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

19 | śniadanie

SZANGHAJ

Wizyta	w	nowoczesnej	dzielnicy	mia-
sta	-	Pudong	oraz	wjazd	na	wieże te-
lewizyjną -”Perła Orientu’’,	 z	 której	
rozpościera	 się	 wspaniały	 widok	 na	
Szanghaj.	Następnie	rejs statkiem po 
rzece Huangpu,	podczas	którego	bę-
dzie	można	podziwiać	wspaniałe	wi-
doki	na	ponad	20	milionowe	miasto.

12 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja
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12

20 dni

Rejs po rzece Jangcy i najznamienitsze miasta Chin 

Zapraszamy	do	odkrywania	z	nami	uroków	Chin.	Podczas	20-dniowej	przygody	połączonej	z	dwu	
i	półdniowym	komfortowym	rejsem	po	najdłuższej	w	Azji	i	trzeciej,	co	do	wielkości	rzece	świata	–	
Chang	Jiang,	czyli	Jangcy,	będą	mieli	Państwo	okazję	poznania	niezwykle	barwnej	i	bogatej	kultury	
Chin,	wspaniałych	metropolii,	jak	i	tradycyjnych	wiosek,	w	których	zatrzymał	się	czas.

Chiny

• PEKIN

• XI’AN

• CHONGQING

• REJS PO JANGCY

• YICHANG

• SZANGHAJ

• SUZHOU

• GUILIN

• YANGSHUO

• KANTON

• MAKAO

• HONG KONG

POLSKA 

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

PEKIN

Przylot	do	Pekinu.	Po	południu	zwie-
dzanie	 największego	 miejskiego	
placu	 na	 świecie,	 Placu Tiananmen 
położonego	 w	 samym	 sercu	 Pekinu.	
Przejazd	 obok	 obiektów olimpij-
skich.	Kolacja	i	czas	wolny.

2 | lunch	•	kolacja

13

PEKIN

Zwiedzanie	 Zakazanego Miasta 
(UNESCO),	 zwanego	 też	 Zimowym 
Pałacem Cesarskim.	Pałac	wznosi	się	
dokładnie	w	samym	centrum	starego	
Pekinu.	 Budowa	 Zakazanego	 Mia-
sta	 rozpoczęła	 się	 w	 1406	 roku	 za	
czasów	dynastii	Ming	i	trwała	14	lat.	
Pałac	był	rezydencją	24	cesarzy	z	dy-
nastii	Ming	 i	Qing.	Zakazane	Miasto	
jest	 największym	 zespołem	 pałaco-
wym	na	świecie	i	zajmuje	powierzch-
nię	 720	 tysięcy	 metrów	 kwadrato-
wych.	 Zwiedzanie	 Pałacu Letniego 
(UNESCO)	 -	 najlepiej	 zachowanego	
Ogrodu	 Cesarskiego,	 którego	 chiń-
ska	nazwa	Yihe Yuan oznacza	Ogród	
Pielęgnowania	 Harmonii.	 Miejsce	
to	 jest	 połączeniem	 pięknej	 scenerii
z	 bogactwem	 architektury.	 Prze-
jażdżka	rikszami	po	urokliwych	ulicz-
kach	 najstarszej	 części	 miasta	 tzw.	
Hutongach.	Wieczorem	kolacja,	pod-
czas	 której	 głównym	 daniem	 będzie	
specjalność	 kuchni	 lokalnej	 -	kaczka 
po pekińsku.
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Chiny

PEKIN

Wyprawa	poza	miasto	na	Wielki Mur 
Chiński	 (UNESCO),	 jeden	 z	 siedmiu	
cudów	świata.	Ta	największa	budowla	
świata	rozciąga	się	na	długości	6350	
kilometrów,	mogą	z	niej	Państwo	po-
dziwiać	 przepiękne	 krajobrazy	 ota-
czających	ją	gór	Tianshou.	Następnie	
przejazd	 i	 zwiedzanie	 Grobowców 
Cesarzy z Dynastii Ming,	do	których	
droga	 wiedzie	Aleją Duchów	 strze-
żoną	 przez	 monumentalne	 posągi.	
Nocleg	w	Pekinie.
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XI’AN

Po	 przyjeździe	 wizyta	 w	 Muzeum 
Prowincji Shaanxi	 -	 posiadającym	
bogate	 zbiory	 ukazujące	 historię	 tej	
prowincji	 od	 czasów	 prehistorycz-
nych	 po	 okres	 panowania	 dynastii	
Qing.	 Zwiedzanie	 Pagody Dzikiej 
Gęsi	 z	 VII	 wieku	 -	 symbolu	 Xi’an.	
Przejazd	 do	 Muzeum Armii Tera-
kotowej (UNESCO)	 -	 grobowca	
pierwszego	 chińskiego	 cesarza,	 Qin	
Shi	Huang	Di,	którego	strzeże	armia	
ośmiu	 tysięcy	 figur	 naturalnej	 wiel-
kości	wykonanych	 z	wypalonej	 gliny.	
Wieczorem	 bankiet pierożkowy
w	 słynnej	 restauracji Defaczang.	
Nocleg	w	Xi’an.

6 | lunch	•	kolacja

SZANGHAJ 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Świąty-
ni Nefrytowego Buddy,	 w	 której	
umieszczono	 naturalnej	 wielkości	
posąg	wykonany	w	całości	z	czystego	
i	 bardzo	 cennego	 nefrytu	 przywie-
zionego	 z	 Birmy	 w	 1882	 r.	 Wizyta
w Szanghajskim Muzeum Historii - 
posiadającym	ponad	120	000	ekspo-
natów	prezentujących	bogactwo	sztu-
ki	 chińskiej	 na	 przestrzeni	 dziejów.	
Spacer	 po	 malowniczym	 bulwarze,	
słynnym	 Bundzie,	 z	 którego	 rozpo-
ściera	 się	 widok	 na	 nowoczesne	 bu-
dynki	po	drugiej	stronie	rzeki Huang-
pu.	Wizyta	w	przepięknych	ogrodach 
Yu,	założonych	za	czasów	panowania	
dynastii	 Ming	 w	 XVI	 wieku.	 Nocleg
w	Szanghaju.
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SZANGHAJ • SUZHOU
• SZANGHAJ  

Wycieczka	 do	 Suzhou	 -	 miasta	 za-
łożonego	 w	 V	 wieku	 p.n.e.	 jednego
z	najstarszych	miast	w	dorzeczu	rze-
ki	Jangcy.	Zwiedzanie	miasta:	Ogród 
Pokornego Zarządcy	-	jednego	z	naj-
piękniejszych	 przykładów	 chińskiej	
sztuki	 projektowania	 ogrodów,	 Mu-
zeum Jedwabiu	 oraz	 Instytut Haf-
ciarstwa	-	centrum	jednej	z	czterech	
głównych	 szkół	 haftu	 w	 Chinach.	
Powrót	 do	 Szanghaju,	 gdzie	 będą	
Państwo	 mogli	 udać	 się	 na	 zakupy																	
na	 słynny	 targ Nanjin Lu	 lub	 czas	
wolny.	Nocleg	w	Szanghaju.
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KANTON

Przyjazd	 do	 Kantonu,	 zwiedzanie	
miasta,	 między	 innymi:	 Świątyni 
Sześciu Banianów,	 Mauzoleum 
Sun Jat-sena,	 uznawanego	 za	 “ojca	
współczesnych	 Chin”.	 Zwiedzanie	
Świątyni Rodziny Chen,	która	składa	
się	 z	 zespołu	 XIX-wiecznych	 budyn-
ków	 wzniesionych	 w	 tradycyjnym	
stylu,	 ufundowanej	 przez	 członków	
rodziny	Chen.	Nocleg	w	Kantonie.
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KANTON • MAKAO

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Makao,	
zwanego	również	„Wschodnim Mon-
te Carlo”.	 Po	 przyjeździe	 spacer	 po	
starej	 części	 miasta,	 gdzie	 znajdują	
się	 ruiny katedry Świętego Pawła.	
Zwiedzanie	 położonej	 u	 podnóża	
wzgórza	Penha	Świątyni Bogini Mat-
ki A-Ma.	Nocleg	w	Makao.
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szy	 rejs.	 Zobaczymy	 trzy	 przełomy	
na	 rzece	 Jangcy:	 Przełom Qutang,	
Przełom Wu i Przełom Xiling.
W	zależności	 od	 stanu	wody,	 	 spływ	
jednym	z	dopływów	rzeki	 -	strumie-
niem Shennong	 lub	 wizyta	 w	 Mie-
ście Białego Króla.	Nocleg	na	statku.

nia,	 uważanej	 za	najsłynniejszą	 górę	
w	Guilin.	Nocleg	w	Guilin.

XI’AN • CHONGQING

Zwiedzanie	miasta:	spacer	po	zabyt-
kowych murach miasta,	 podziwianie	
Wieży Dzwonu i Wieży Bębna	usytu-
owanych	w	samym	sercu	Xi’an.	Spacer	
do	dzielnicy muzułmańskiej	 -	pełnej	
wąskich	uliczek	wypełnionych	straga-
nami	 oferującymi	 wyroby	 rzemiosła	
ludowego	 i	 pamiątki.	Wielki Meczet 
-	 jeden	 z	 najstarszych	 meczetów	
w	 Chinach,	 który	 jest	 znakomitym	
przykładem	 połączenia	 architektury	
islamu	 z	 tradycyjną	 klasyczną	 archi-
tekturą	Chin.	Wieczorem	 przelot	 do	
Chongquing	-	jednego	z	największych	
miast	 w	 Chinach	 (aglomeracja	 liczy	
ponad	30	mln	mieszkańców).	Po	przy-
locie	transfer	do	hotelu	i	nocleg.
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SZANGHAJ • GUILIN

W	godzinach	 porannych	 transfer	 na	
lotnisko	 i	wylot	 do	Guilin,	 które	 jest	
jednym	 z	 najbardziej	 malowniczych	
i	 zielonych	miast	Chin.	 Jego	historia	
sięga	2200	lat.	Przez	wielu	uważane	
jest	 za	 najpiękniejsze	 miasto	 świa-
ta.	 Po	 przylocie	 zwiedzanie	 Jaskini 
Trzcinowego Fletu i Góry Trąby Sło-

14 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

HONG KONG • POLSKA 

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

20 | śniadanie

PEKIN • XI’AN

Zwiedzanie	 Świątyni Nieba,	 która	
jest	jednym	z	największych	zabytków	
sakralnych	 Chin,	 a	 zarazem	 jednym	
z	 najpiękniejszych	 parków	 w	 Peki-
nie	 i	 cennym	 zabytkiem	 historycz-
nym	wpisanym	 na	 Listę	 Światowego	
Dziedzictwa	Kulturowego	UNESCO.	
Zwiedzanie	 Świątyni Lamy	 -	 jednej
z	 najznamienitszych	 w	 Pekinie	 świą-
tyń	 lamaistycznych	 ze	 wspaniałym	
posągiem	Buddy Maitrei	mającym	26	
metrów	wysokości.	Przejazd	nocnym	
pociągiem	do	Xi’an	(miejsca	sypialne).
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YANGSHUO • GUILIN
• KANTON 

Po	śniadaniu	czas	wolny,	 który	moż-
na	 będzie	 poświęcić	 na	 zwiedzanie	
pięknych plenerów Yangshuo.	 Po	
południu	 powrót	 do	 Guilin,	 wieczo-
rem	 przejazd	 nocnym	 pociągiem	 do	
Kantonu	(miejsca	sypialne).

16 | śniadanie	•	lunch

CHONGQING
• REJS PO JANGCY

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta.
W	programie:	zwiedzanie	starego mia-
sta Ciqikou,	 będącego	 niegdyś	 tętnią-
cym	życiem	portem	handlowym,	który	
prawdziwą	świetność	zyskał	za	czasów	
panowania	dynastii	Ming.	Kolejno	wizy-
ta w Hali Ludowej oraz	na	Placu Ludo-
wym,	a	następnie	transfer	na	przystań,	
zaokrętowanie	na	statek	i	nocleg.
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REJS PO JANGCY 

Rejs	po	Jangcy.	W	ciągu	dnia	zejście	
na	 ląd	 i	 zwiedzanie	Fengdu (zwane-
go	 też	Miastem Duchów)	 -	 jednego
z	 ciekawszych	 miejsc	 odwiedza-
nychw	czasie	rejsu,	gdzie	znajduje	się	
góra Pingdu Shan,	 nazywana	 siedli-
skiem	 duchów	 i	 diabłów.	 Powrót	 na	
statek,	kontynuacja	rejsu.
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REJS PO JANGCY 

Wcześnie	 rano	 wyruszamy	 w	 dal-
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REJS PO JANGCY
• YICHANG • SZANGHAJ 

Zwiedzanie	 Wielkiej Tamy Trzech 
Przełomów	 -	 zwiedzanie	 tej	 gigan-
tycznej	 budowli,	 która	 na	 zawsze	
zmieniła	 otaczający	 krajobraz.	 Za-
kończenie	 rejsu	 w	 Yichang,	 transfer								
na	lotnisko	i	przelot	do	Szanghaju.	Po	
kolacji	 pokaz	 słynnej	 Szanghajskiej 
Grupy Akrobatycznej.	Nocleg.
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GUILIN •  YANGSHUO

Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 przystań	
Zhujiang	 i	 rejs po rzece Li.	 Przyby-
cie	 do	 Yangshuo,	 zwiedzanie	 mia-
steczka	 i	wizyta	na	słynnym	bazarze 
Yangshuo.	 Zakwaterowanie	 i	 nocleg
w	hotelu	w	Yangshuo.
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MAKAO • HONG KONG

Po	 śniadaniu	 rejs	 do	 Hong	 Kongu.	
Wjazd	 na	 Wzgórze Wiktorii,	 skąd	
rozpościera	 się	 wspaniały	 widok	 na	
miasto	 i	 zatokę.	 Następnie	 przejazd	
do	zatoki Repulse	znajdującej	się	po	
drugiej	 stronie	 Hong	 Kongu.	 Zwie-
dzanie	 rybackiej	 wioski Aberdeen
i	 wizyta	 na	 słynnym	 targu Stanleya.	
Zakwaterowanie	 i	 nocleg	 w	 hotelu
w	Hong	Kongu.
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10 dni

Klasyczne Chiny 

Zapraszamy	do	odkrywania	z	nami	tajemnic	jednej	z	najstarszych	cywilizacji	świata.	W	ciągu	10	dni	
będą	mieli	Państwo	okazję	do	poznania	bogactwa	kulturowego	i	historycznego	Państwa	Środka.	
Wielki	Mur,	Zakazane	Miasto,	Armia	Terakotowa	oraz	wspaniała	tradycyjna	kuchnia	-	to	tylko	nie-
które	atrakcje	przygotowane	podczas	naszej	wycieczki.

Chiny

• PEKIN

• XI’AN

• SZANGHAJ

POLSKA 

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

PEKIN

Przylot	 do	Pekinu.	 Po	południu	 zwie-
dzanie	największego	miejskiego	placu	
na	świecie,	Placu Tiananmen	położo-
nego	w	samym	sercu	Pekinu.	Następ-
nie wizyta w Świątyni Nieba,	 która	
jest	 jednym	 z	 największych	 zabytków	
sakralnych	 Chin,	 a	 zarazem	 jednym	
z	 najpiękniejszych	 parków	 w	 Pekinie
i	cennym	zabytkiem	historycznym	wpi-
sanym	na	Listę	Światowego	Dziedzic-
twa	Kulturowego	UNESCO.	Przejazd	

2 | lunch	•	kolacja

15

Chiny

PEKIN

Od	 rana	 zwiedzanie	 Zakazanego 
Miasta,	 zwanego	 też	Zimowym Pa-
łacem Cesarskim	 (UNESCO).	 Pa-
łac	 wznosi	 się	 dokładnie	 w	 samym	
centrum	 starego	 Pekinu.	 Budowa	
Zakazanego	 Miasta	 rozpoczęła	 się
w	1406	roku	za	czasów	dynastii	Ming
i	 trwała	14	 lat.	 Pałac	był	 rezydencją	
24	 cesarzy	 z	 dynastii	 Ming	 i	 Qing.	
Zakazane	 Miasto	 jest	 największym	
zespołem	 pałacowym	 na	 świecie
i	 zajmuje	 powierzchnię	 720	 tysięcy	
metrów	 kwadratowych.	 Zwiedzanie	
Pałacu Letniego	 (UNESCO)	 -	 naj-
lepiej	 zachowanego	 Ogrodu	 Cesar-
skiego,	 którego	 chińska	 nazwa	Yihe 
Yuan oznacza	Ogród	 Pielęgnowania	
Harmonii.	 Miejsce	 to	 jest	 połącze-
niem	 pięknej	 scenerii	 z	 bogactwem	
architektury.	 Przejażdżka	 rikszami	
po	 urokliwych	 uliczkach	 najstar-
szych	części	miasta	tzw.	Hutongach.	
Wieczorem	 kolacja,	 podczas	 której	
głównym	daniem	będzie	 specjalność	
kuchni	lokalnej	-	kaczka po pekińsku.
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XI’AN 

Rano	 przyjazd	 do	 Xi’an,	 starożytnej	
stolicy	 cesarstwa.	 Zwiedzanie	 mia-
sta:	spacer	po	zabytkowych murach 
miasta, podziwianie Wieży Dzwonu
i Wieży Bębna usytuowanychw	 sa-
mym	 sercu	 Xi’an;	 Wielki Meczet 
-	 jeden	 z	 najstarszych	 meczetów	
w	 Chinach,	 który	 jest	 znakomitym	
przykładem	 połączenia	 architektury	
islamu	 z	 tradycyjną	 klasyczną	 ar-
chitekturą	 Chin.	 Składa	 się	 głównie
z	ogrodu	w	stylu	chińskim	i	w	niczym	
nie	 przypomina	muzułmańskich	me-
czetów	z	innych	części	świata.	Kolacja	
w	tradycyjnej	restauracji Defachang 
powstałej	 w	 1936	 roku,	 gdzie	 będą	
mieli	 Państwo	okazję	 uczestniczenia	
w bankiecie pierożkowym.

5 | lunch	•	kolacja

SZANGHAJ

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 nowocze-
snej	 dzielnicy	 miasta	 -	Pudong	 oraz	
wjazd	szybką	windą	na	wieżę telewi-
zyjną „Perła Orientu”	 (263	 metry),
z	 której	 będą	 mogli	 Państwo	 podzi-
wiać	 wspaniałą	 panoramę	 Szangha-

8 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

ju.	Rejs po rzece Huangpu,	 podczas	
którego	 będzie	 można	 podziwiać	
wspaniale	widoki	na	to	ponad	20	mi-
lionowe	miasto.	Czas	wolny.	 Powrót	
do	hotelu.

PEKIN • POLSKA 

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

10 | śniadanie

XI’AN • SZANGHAJ

Po	śniadaniu	wizyta	w	Muzeum Pro-
wincji Shaanxi	 -	posiadającym	boga-
te	 zbiory	 ukazujące	 historię	 tej	 pro-
wincji	 od	 czasów	 prehistorycznych	
po	 okres	 panowania	 dynastii	 Qing.	
Zwiedzanie	 Pagody Dzikiej Gęsi
z	 VII	 wieku	 -	 symbolu	 Xi’an.	 Prze-
jazd	do	Muzeum Armii Terakotowej 
(UNESCO)	 -	 grobowca	 pierwszego	
chińskiego	cesarza,	Qin	Shi	Huang	Di,	
którego	strzeże	armia	ośmiu	 tysięcy	
figur	 naturalnej	 wielkości	 wykona-
nych	z	wypalonej	gliny.	Przejazd	noc-
nym	pociągiem	do	Szanghaju	(miejsca	
sypialne).

6 | śniadanie	•	lunch

PEKIN • XI’AN

Wyprawa	poza	miasto	na	Wielki Mur 
(UNESCO),	 którego	 budowę	 rozpo-
czął	pierwszy	 cesarz	Chin	 z	dynastii	
Qin.	Wielki	Mur	miał	 chronić	 cesar-
stwo	przed	najazdami	koczowniczych	
plemion.	 Część	 Muru,	 która	 zacho-
wała	 się	 do	 czasów	 współczesnych,	
została	wzniesiona	 za	 czasów	 dyna-
stii	Ming	 i	 była	 częścią	 Jedwabnego	
Szlaku.	Ta	największa	budowla	świata	
rozciąga	się	na	długości	6350	kilome-
trów,	mogą	z	niej	Państwo	podziwiać	
przepiękne	 krajobrazy	 otaczających	
ją	 gór	 Tianshou.	 Zwiedzanie	 doliny	
Grobowców Cesarzy Dynastii Ming,	
spacer	 Drogą Kamiennych Postaci.	
Przejazd	nocnym	pociągiem	do	Xi’an	
(miejsca	sypialne).

4 | śniadanie	•	lunch

SZANGHAJ • PEKIN

Przejazd	 super szybkim pociągiem 
„bullet train”	 do	Pekinu.	Zwiedzanie	
Świątyni Lamy	–	jednej	z	najznamie-
nitszych	 w	 Pekinie	 świątyń	 lama-
istycznych	 ze	 wspaniałym	 posągiem	
Buddy Maitrei	mającym	26	metrów	
wysokości.	 Czas	 wolny	 –	 możliwość	
zrobienia	 zakupów	 na	 Honggiao 
Market.	 Transfer	 do	 hotelu	 i	 nocleg	
w	Pekinie.

9 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

SZANGHAJ 

Po	 przyjeździe,	 wizyta	 w	 Szanghaj-
skim Muzeum Historii	 -	 posiada-
jącym	 ponad	 120	 000	 eksponatów	
ukazujących	 bogactwo	 sztuki	 chiń-
skiej	 na	 przestrzeni	 dziejów.	 Spacer	
po	malowniczym	 bulwarze,	 słynnym	
Bundzie,	 z	 którego	 rozpościera	 się	
widok	 na	 nowoczesne	 budynki	 po	
drugiej	 stronie	 rzeki Huangpu.	 Wi-
zyta	 w	 przepięknych	 ogrodach	 Yu,	
założonych	 za	 czasów	 panowania	
dynastii	 Ming	 w	 XVI	 wieku.	 Nocleg
w	Szanghaju.

7 | lunch	•	kolacja

obok	 obiektów olimpijskich.	 Kolacja
i	czas	wolny.
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16

18 dni

Skarby Kultury Chin

Trasa	Skarby	Kultury	Chin	powstała	z	myślą	o	tych	z	Państwa	,	którzy	chcieliby	jak	najdokładniej	
poznać	 kolebkę	 cywilizacji	 Państwa	 Środka.	 Podczas	 osiemnastu	 dni	 zapraszamy	 do	 poznania	
najwspanialszych	miast	północnych	Chin.	Od	Pekinu	przez	dawne	cesarskie	stolice,	aż	po	stolicę	
jedwabiu	-	Suzhou	i		nowoczesną	metropolię	-	Szanghaj.

Chiny

• PEKIN

• PINGYAO

• TAIYUAN

• XI’AN

• LUOYANG

• NANJING

• WUXI

• SUZHOU

• LUZHI

• SZANGHAJ

POLSKA 

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

PEKIN 

Przylot	 do	Pekinu.	 Po	 południu	 zwie-
dzanie	największego	miejskiego	placu	
na	świecie,	Placu Tiananmen	 położo-
nego	w	samym	sercu	Pekinu.	Następ-
nie wizyta w Świątyni Nieba	 (UNE-
SCO),	która	jest	jednym	z	największych	
zabytków	sakralnych	Chin,	 a	 zarazem	
jednym	 z	 najpiękniejszych	 parków	 w	
Pekinie.	Przejazd	obok	obiektów olim-
pijskich.	Kolacja	i	czas	wolny.

2 | lunch	•	kolacja

PEKIN 

Zwiedzanie	 Zakazanego Miasta,	
zwanego	też	Zimowym Pałacem Ce-

3 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

17

Chiny

PINGYAO

Przyjazd	do	Pingyao	w	godzinach	po-
rannych.	Starożytne miasto Pingyao,	
w	środku	prowincji	Shanxi	jest	najle-
piej	 zachowanym	 spośród	 czterech	
starożytnych	 miast	 w	 Chinach.	 Wi-
zyta na Wielkim Dziedzińcu Rodzi-
ny Qiao:	 dziedziniec	 z	 powierzchnią	
8724	metrów	kwadratowych	był	sie-
dzibą	najbogatszej	w	Chinach,	w	trak-
cie	panowania	dynastii	Qing	rodziny	
Qiao.	 Zwiedzanie	 Klasztoru Shuan-
glin,	zbudowanego	w	571	roku.	W	10	
pałacach	w	 tym	 klasztorze,	 znajduje	
się	ponad	2000	kolorowych	posągów	
Buddy.	Nocleg	w	Pingyao.

5 | lunch	•	kolacja

PINGYAO • TAIYUAN

Wizyta	 na	 starożytnych	 Murach 
Miejskich,	 zbudowanych	 za	 czasów	
dynastii	Ming.	 Są	one	 jednymi	 z	naj-
lepiej	 zachowanych	 murów	 miej-
skich	 w	 Chinach.	 Wizyta	 w	 Banku 

6 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

XI’AN

Nad	 ranem	 przyjazd	 do	 Xi’an,	 sta-
rożytnej	 stolicy	 cesarstwa.	 Wizyta	
w Muzeum Prowincji Shaanxi	 -	 po-
siadającym	 bogate	 zbiory	 ukazujące	
historię	tej	prowincji	od	czasów	pre-
historycznych	 po	 okres	 panowania	
dynastii	 Qing.	 Zwiedzanie	 Pagody 
Dzikiej Gęsi	 z	 VII	 wieku	 -	 symbolu	
Xi’an.	 Przejazd	 do	 Muzeum Armii 
Terakotowej	 (UNESCO)	 -	 grobowca	
pierwszego	 chińskiego	 cesarza	 Qin	
Shi	Huang	Di,	którego	strzeże	armia	
ośmiu	tysięcy	figur	naturalnej	wielko-
ści	wykonanych	z	wypalanej	gliny.	Ko-
lacja	w	tradycyjnej	restauracji Defa-
chang powstałej	w	1936	roku,	gdzie	
będą	 mieli	 Państwo	 okazję	 uczest-
niczenia w bankiecie pierożkowym.	
Nocleg	w	Xi’an.

8 | lunch	•	kolacja

LUOYANG 

Całodzienna	 wycieczka	 do	 Grot 
Longmen	 -	 (UNESCO),	 których	 bu-
dowa	 rozpoczęła	 się	 w	 V,	 a	 zakoń-
czyła	 w	 XIII	 wieku.	 Odkryto	 w	 nich	
przeszło,	 100	 tys.	 figur,	 3600	 dzieł	
sztuki	 kaligraficznej	 oraz	 40	 pagód	
buddyjskich.	Po	południu	czas	wolny.	
Nocleg	w	Luoyang.

10 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

NANJING 

Przejazd	 autokarem	 przez	 najdłuż-
szy	w	Chinach	most na rzece Jang-
cy	 -	 symbol	 nowoczesności	 miasta.	
Następnie	 zwiedzanie	 świątyni Fuzi 
Miao	 (Świątyni	Mistrza	 i	 Syna)	 oraz	
Mauzoleum Sun Yat-sena,	które	jest	
pomnikiem	ojca	nowoczesnych	Chin,	
wielkiego	rewolucyjnego	prekursora,	
dr	SunYat-sena.	Nocleg	w	Nanjing.

12 | lunch	•	kolacja

SUZHOU • LUZHI
• SZANGHAJ 

Przejazd	 autokarem	 do	 Luzhi	 -	 zabyt-
kowej	wioski,	 usytuowanej	na	 sieci	 ka-
nałów	dorzecza	Jangcy.	Ze	względu	na	
swój	 unikatowy	 charakter,	 miejsce	 to	
zostało	 wpisane	 na	 Listę	 Dziedzictwa	
Kulturowego	 UNESCO.	 Zwiedzanie	
miasteczka.	 Następnie	 przejazd	 do	
Szanghaju.	Czas	wolny.

15 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

sarskim	(UNESCO).	Pałac	wznosi	się	
dokładnie	w	samym	centrum	starego	
Pekinu.	 Budowa	 Zakazanego	 Mia-
sta	 rozpoczęła	 się	 w	 1406	 roku	 za	
czasów	dynastii	Ming	i	trwała	14	lat.	
Pałac	był	rezydencją	24	cesarzy	z	dy-
nastii	Ming	 i	Qing.	Zakazane	Miasto	
jest	 największym	 zespołem	 pałaco-
wym	na	świecie	i	zajmuje	powierzch-
nię	 720	 tysięcy	 metrów	 kwadrato-
wych.	 Zwiedzanie	 Pałacu Letniego 
(UNESCO)	 -	 najlepiej	 zachowanego	
Ogrodu	 Cesarskiego,	 którego	 chiń-
ska	nazwa	Yihe Yuan	oznacza	Ogród	
Pielęgnowania	 Harmonii.	 Miejsce	
to	 jest	 połączeniem	 pięknej	 scenerii
z	 bogactwem	 architektury.	 Prze-
jażdżka	rikszami	po	urokliwych	ulicz-
kach	 najstarszej	 części	 miasta	 tzw.	
Hutongach.	Wieczorem	kolacja,	pod-
czas	 której	 głównym	 daniem	 będzie	
specjalność	 kuchni	 lokalnej	 -	kaczka 
po pekińsku.

Rishengchang,	 który	 został	 założo-
ny	 w	 1823	 roku.	 Był	 największym	
bankiem	 wekslowym	 tego	 czasu
i	znany	był	z	tzw.	„Hui Tong Tian Xia” 
(Interesu	 Łączącego	 Cały	 Świat).	
Następnie	 udamy	 się	 z	 wizytą	 na	
ulicę Mingqing,	 która	 jest	 świetnie	
zachowanym	 przykładem	 budowy
i	organizacji	miasta	z	czasów	dynastii	
Ming	i	Quing.	Przejazd	autokarem	do	
Taiyuan.	

SZANGHAJ 

Całodzienne	zwiedzanie	miasta.	 Spacer 
po	 malowniczym	 bulwarze,	 słynnym	
Bundzie,	z	którego	rozpościera	się	widok	
na	nowoczesne	budynki	po	drugiej	stro-
nie rzeki Huangpu.	Zwiedzanie	Świątyni 
Nefrytowego Buddy	 -	 gdzie	 znajduje	
się	naturalnej	wielkości	posąg	wykonany	
w	 całości	 z	 czystego	 i	 bardzo	 cennego	
nefrytu,	przywieziony	z	Birmy	w	1882	r.	
Siedzący	Budda	inkrustowany	klejnotami	
waży	prawie	tonę.	Następnie	zwiedzanie	 
Szanghajskiego Muzeum Historii,	gdzie	
będą	 mogli	 Państwo	 podziwiać	 ponad	
120	 000	 eksponatów	 prezentujących	
chińską	 sztukę	 od	 tysiącleci.	 Wizyta
w	 przepięknych	 ogrodach Yu,	 założo-
nych	za	czasów	panowania	dynastii	Ming
w	XVI	wieku.	Nocleg	w	Szanghaju.

16 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

PEKIN • POLSKA 

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

18 | śniadanie

PEKIN • PINGYAO

Wyprawa	poza	miasto	na	Wielki Mur 
Chiński	(UNESCO),	którego	budowę	
rozpoczął	pierwszy	cesarz	Chin	z	dy-
nastii	 Qin.	 Wielki	 Mur	 miał	 chronić	
cesarstwo	 przed	 najazdami	 koczow-
niczych	 plemion.	 Część	Muru,	 która	
zachowała	 się	 do	 czasów	współcze-
snych,	została	wzniesiona	za	czasów	
dynastii	Ming	i	była	częścią	Jedwab-
nego	 Szlaku.	 Ta	 największa	 budowla	
świata	rozciąga	się	na	długości	6350	
kilometrów.	 Mogą	 z	 niej	 Państwo	
podziwiać	 przepiękne	 krajobrazy	
otaczających	 ją	 gór	 Tianshou.	 Zwie-
dzanie	 doliny	 Grobowców Cesarzy 
Dynastii Ming,	 spacer	 Drogą Ka-
miennych Postaci.	 Przejazd	nocnym	
pociągiem	 do	 Pingyao	 (miejsca	 sy-
pialne).

4 | śniadanie	•	lunch

TAIYUAN • XI’AN

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 kompleksu	
Świątyni Jinci,	słynącego	ze	wspania-
łej	architektury	w	stylu	dynastii	Song	
oraz	z	pięknych	ogrodów.	Na	terenie	
świątyni	 znajduje	 się	 między	 innymi	
Pagoda Świętych Relikwii	 pocho-
dząca	z	VII	w.	Po	południu	transfer	na	
dworzec	kolejowy	i	przejazd	nocnym	
pociągiem	do	Xi’an	(miejsca	sypialne).

7 | śniadanie	•	lunch

XI’AN • LUOYANG

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	miasta:	 spa-
cer	 po	 zabytkowych murach miasta,	
podziwianie	Wieży Dzwonu i Wieży 
Bębna usytuowanych	w	samym	sercu	
Xi’an.	Spacer	do	dzielnicy muzułmań-
skiej,	 wizyta	 w	 Wielkim Meczecie 
-	 jednym	 z	 najstarszych	 meczetów	
w	 Chinach,	 który	 jest	 znakomitym	
przykładem	 połączenia	 architektury	
islamu	z	tradycyjną	klasyczną	architek-
turą	Chin.	Po	południu	przejazd	pocią-
giem	do	Luoyang.	Nocleg	w	Luoyang.

9 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LUOYANG • NANJING 

Wizyta	w	Klasztorze Szaolin,	wybu-
dowanym	 w	 V	 wieku	 za	 panowania	
dynastii	Wei.	Jest	on	miejscem	naro-
dzin	 buddyzmu	 medytacyjnego	 zen	
oraz	 chińskiej	 sztuki	 walki	 Kung	 Fu.	
Zwiedzanie	 kompleksu klasztorne-
go	 oraz	Lasu Stup,	 będącego	 cmen-
tarzem	 najważniejszych	 mistrzów	
klasztoru.	 Przejazd	 nocnym	 pocią-
giem	 do	 Nanjing,	 będącego	 ośrod-
kiem	 administracyjnym	 prowincji	
Jiangsu	(miejsca	sypialne).

11 | śniadanie	•	lunch

NANJING • WUXI

Nad	ranem	przejazd	na	stację	kolejo-
wą	i	przejazd	do	Wuxi	 -	dawnej sto-
licy legendarnego Królestwa Wu.	
Po	 przyjeździe	 wizyta	 nad	 pięknym	
jeziorem	 Taihu,	 gdzie	 znajduje	 się	
słynna	wyspa	 „Głowa Żółwia”.	Noc-
leg	w	Wuxi.

13 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

SZANGHAJ • PEKIN

Przejazd	 super szybkim pociągiem 
„bullet train”	 do	Pekinu.	Zwiedzanie	
Świątyni Lamy	–	jednej	z	najznamie-
nitszych	 w	 Pekinie	 świątyń	 lama-
istycznych	 ze	 wspaniałym	 posągiem	
Buddy Maitrei	mającym	26	metrów	
wysokości.	 Czas	 wolny	 –	 możliwość	
zrobienia	 zakupów	 na	 Honggiao 
Market.	Transfer	do	hotelu.

17 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

WUXI • SUZHOU 

Po	śniadaniu	przejazd	do	Suzhou.	Po	
przyjeździe	 rejs po Wielkim Kanale 
oraz	 zwiedzanie	 miasteczka	 nazy-
wanego	 „Wenecją Wschodu”.	 Zwie-
dzanie Ogrodu Pokornego Zarządcy 
-	jednego	z	najpiękniejszych	przykła-
dów	 chińskiej	 sztuki	 projektowania	
ogrodów.	Następnie	 odwiedzimy	 fa-
brykę jedwabiu,	gdzie	zobaczymy	jak	
od	 wieków	 produkuje	 się	 ten	 cenny	
materiał	 oraz	 Instytut Hafciarstwa 
centrum	 jednej	z	czterech	głównych	
szkół	 haftu	 w	 Chinach.	 Wieczorem	
czas	wolny.	Nocleg	w	Suzhou.

14 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja



PEKIN

LUOYANG

TAISHAN

QUFU

SZANGHAJ

KAIFENG
YANZHOU

18

12 dni

Szlakiem Konfucjusza

Zapraszamy	do	odkrywania	z	nami	miejsc,	w	których	w	latach	551	do	479	p.n.e.	żył	i	pracował	naj-
większy	chiński	nauczyciel	i	myśliciel	Kong	Fuzi,	czyli	Konfucjusz.	Nasza	trasa	daje	niepowtarzalną	
okazję	do	poznania	genezy	chińskiej	 filozofii	 życia	 -	konfucjonizmu	oraz	wspaniałych	metropolii	
Państwa	Środka.

Chiny

• SZANGHAJ

• YANZHOU

• QUFU

• TAISHAN

• KAIFENG

• LUOYANG

• PEKIN

POLSKA

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

1 |

SZANGHAJ

Przylot	do	Szanghaju,	transfer	do	ho-
telu,	kolacja.	Czas	na	odpoczynek	po	
podróży.

2 | kolacja

19

Chiny

YANZHOU • QUFU

Przyjazd	 do	 Yanzhou	 w	 godzinach	
porannych,	 przejazd	 autokarem	 do	
Qufu	-	miasta	twórcy	konfucjonizmu	
i symbolu chińskiej kultury i historii 
- Konfucjusza.	Był	on	wielkim	filozo-
fem,	pedagogiem,	a	 także	politykiem	
w	okresie	Wiosny	 i	 Jesieni,	w	wieku	
VI	 i	 V	 przed	 naszą	 erą.	 Zakwatero-
wanie	 w	 hotelu.	 Jeżeli	 czas	 pozwoli	
to	wizyta	w	mauzoleum cesarza Sha-
ohao i zwiedzanie świątyni Yanzhi.	
Nocleg	w	Qufu.

4 | lunch	•	kolacja

QUFU • TAISHAN

Zwiedzanie	 Świątyni i Grobowca 
Konfucjusza	oraz	Rezydencji Rodzi-
ny Konfucjusza,	 które	w	1994	 roku	
zostały	wpisane	na	Listę	Światowego	
Dziedzictwa	Kulturowego	 i	Natural-
nego	 (UNESCO).	Kompleks	 ten	nosi	
także	 nazwę	 „trzy Kong”,	 zajmuje	
blisko	3500	m2,	 czyli	 ok.	 233	hekta-
rów	i	posiada	blisko	tysiąc	budynków.	
Przejazd	 do	miasteczka	 Taishan,	 po-
łożonego	 u	 stóp	 świętej góry tao-
izmu Tai.	Nocleg	w	Taishan.

5 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

KAIFENG 

Przyjazd	 do	 Kaifeng	 -	 starożytnego	
miasta	(jednego	z	sześciu	najsłynniej-
szych	starożytnych	stolic	Chin).	Było	
ono	stolicą	7	dynastii	od	czasów	księ-
stwa	Wei	 (IV	 wiek	 przed	 naszą	 erą)
z	epoki	Walczących	Królestw	do	dy-
nastii	Jin	w	XII	wieku.	Zwiedzanie	Sta-
lowej Wieży	 wybudowanej	 w	 1049	
roku,	 za	 panowania	 dynastii	 Song.	
Wizyta	 w	 klasztorze Da Xiangguo,
w	 którym	 znajduje	 się	 wysoki	 na	 6	
metrów,	 pozłacany	posąg Bodhisat-
twy z	tysiącami	rąk	i	oczu,	wyrzeźbio-
ny	z	pnia	wielkiego	miłorzębu.	Wizyta
w pawilonie smoka.	 Nocleg	 w	 Ka-
ifeng.

7 | lunch	•	kolacja

KAIFENG • LUOYANG 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 autokarem	
do	 Klasztoru Szaolin	 -	 wybudowa-
nego	w	V	wieku	za	panowania	dyna-
stii	Wei.	 Jest	 on	 miejscem	 narodzin	
buddyzmu	 medytacyjnego	 zen	 oraz	
chińskiej	sztuki	walki	Kung	Fu.	Zwie-
dzanie kompleksu klasztornego	oraz	
Lasu Stup,	 będącego	 cmentarzem	
najważniejszych	mistrzów	 klasztoru.	
Przejazd	do	Luoyang.	Nocleg.

8 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

PEKIN 

Przyjazd	do	Pekinu.	Zwiedzanie	naj-
większego	miejskiego	placu	na	świe-
cie,	 Placu Tiananmen	 położonego	
w	 samym	 sercu	 Pekinu.	 Zwiedzanie	
Zakazanego Miasta,	zwanego	też	Zi-
mowym Pałacem Cesarskim	 (UNE-
SCO).	 Pałac	 wznosi	 się	 dokładnie	
w	 samym	 centrum	 starego	 Pekinu.	
Budowa	 Zakazanego	 Miasta	 roz-
poczęła	 się	w	 1406	 roku	 za	 czasów	
dynastii	 Ming	 i	 trwała	 14	 lat.	 Pałac	
był	 rezydencją	24	cesarzy	z	dynastii	
Ming	 i	 Qing.	 Zakazane	 Miasto	 jest	
największym	 zespołem	 pałacowym										
na	 świecie	 i	 zajmuje	 powierzchnię	
720	 tysięcy	 metrów	 kwadratowych.	
Zwiedzanie	 Pałacu Letniego	 (UNE-
SCO)	-	najlepiej	zachowanego	Ogro-
du	 Cesarskiego,	 którego	 chińska	
nazwa Yihe Yuan	 oznacza	 Ogród	
Pielęgnowania	 Harmonii.	 Miejsce	
to	 jest	 połączeniem	 pięknej	 scenerii
z	 bogactwem	 architektury.	 Przejazd	
obok	obiektów olimpijskich.	Nocleg	
w	Pekinie.

10 | lunch	•	kolacja PEKIN 

Wyprawa	poza	miasto	na	Wielki Mur 
(UNESCO),	 którego	 budowę	 rozpo-
czął	pierwszy	 cesarz	Chin	 z	dynastii	
Qin.	Wielki	Mur	miał	 chronić	 cesar-
stwo	przed	najazdami	koczowniczych	
plemion.	 Część	 Muru,	 która	 zacho-
wała	 się	 do	 czasów	 współczesnych,	
została	wzniesiona	 za	 czasów	 dyna-
stii	Ming	 i	 była	 częścią	 Jedwabnego	
Szlaku.	Ta	największa	budowla	świata	
rozciąga	się	na	długości	6350	kilome-
trów,	mogą	z	niej	Państwo	podziwiać	
przepiękne	 krajobrazy	 otaczających	
ją	 gór	 Tianshou.	 Zwiedzanie	 doliny	
Grobowców Cesarzy Dynastii Ming,	
spacer	 Drogą Kamiennych Postaci.	
Wieczorem	 kolacja,	 podczas	 której	
głównym	daniem	będzie	 specjalność	
kuchni	lokalnej	-	kaczka po pekińsku.

11 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

PEKIN • POLSKA

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

12 | śniadanie

SZANGHAJ • YANZHOU

Zwiedzanie	 Świątyni Nefrytowego 
Buddy	 -	 w	 której	 znajduje	 się	 na-
turalnej	 wielkości	 posąg	 wykonany
w	 całości	 z	 czystego	 i	 bardzo	 cen-
nego	 nefrytu,	 przywieziony	 z	 Birmy
w	 1882	 r.	 Siedzący	 Budda	 inkrusto-
wany	 klejnotami	 waży	 prawie	 tonę.	
Następnie	 zwiedzanie	 Szanghajskie-
go Muzeum Historii,	gdzie	będą	mogli	
Państwo	 podziwiać	 ponad	 120	 000	
eksponatów	 prezentujących	 chińską	
sztukę	 od	 tysiącleci.	 Wizyta	 w	 prze-
pięknych	 ogrodach Yu,	 założonych	
za	 czasów	 panowania	 dynastii	 Ming	
w	XVI	wieku.	Przejazd	nocnym	pocią-
giem	do	Yanzhou	(miejsca	sypialne).

3 | śniadanie	•	lunch

TAISHAN • KAIFENG

Po	 śniadaniu	 wjazd kolejką linową 
na	 szczyt	 góry	 Tai	 (1600	 m	 n.p.m).	
Wizyta	w	olbrzymiej	mającej	96	000	
metrów	 kwadratowych	 -	 świątyni 
Dai.	Świątynia,	wybudowana	w	1009	
roku	 jest	 znakomitym	 przykładem	
chińskiej	 architektury.	 Ze	 szczytu	
rozpościera	się	przepiękny	widok	-	to	
tutaj	 Konfucjusz	 powiedział	 „świat	
jest	 mały”.	 Po	 południu	 transfer	 na	
dworzec	kolejowy	i	przejazd	nocnym	
pociągiem	do	Kaifeng	(miejsca	sypial-
ne).

6 | śniadanie	•	lunch

LUOYANG • PEKIN 

Całodzienna	 wycieczka	 do	 Grot 
Longmen	 (UNESCO),	których	budo-
wa	 rozpoczęła	 się	w	V,	 a	 zakończyła	
w	 XIII	 wieku.	 Odkryto	 w	 nich	 prze-
szło,	100	tys.	figur,	3600	dzieł	sztuki	
kaligraficznej	oraz	40	pagód	buddyj-
skich.	 Po	 południu	 powrót	 do	 Luoy-
ang	 i	przejazd	nocnym	pociągiem	do	
Pekinu	(miejsca	sypialne).

9 | śniadanie	•	lunch
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16 dni

Jedwabnym Szlakiem 

Starożytny	szlak	handlowy	przez	wieki	wykorzystywany	był	do	wymiany	towarowej	Chin	z	Europą	
i	Bliskim	Wschodem.	Cesarskie	miasta,	wspaniałe	metropolie,	pustynne	twierdze	i	nieprzebrane	
bogactwo	kultury	–	wszystko	to	zobaczymy	podróżując	jednym	z	najdłuższych	i	najstarszych	lądo-
wych	szlaków	handlowych.

Chiny

• SZANGHAJ

• XI’AN

• LANZHOU

• XIAHE

• JAYUGUAN

• DUNHUANG

• URMQUI

• TURFAN

• KASHGAR

• PEKIN

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem. 

1 |

SZANGHAJ  

Przylot	do	Szanghaju,	kolacja,	zakwa-
terowanie	w	hotelu.	Czas	wolny.

2 | kolacja

21

XI’AN

Przyjazd	do	Xi’an	w	godzinach	poran-
nych.	 Wizyta	 w	 Muzeum Prowincji 
Shaanxi,	 które	 posiada	 jedną	 z	 naj-
lepszych	 kolekcji	 sztuki	 w	 Chinach.	
Zwiedzanie	Muzeum Armii Terako-
towej	 (UNESCO)	-	grobowca	pierw-
szego	 chińskiego	 cesarza,	 Qin	 Shi	
Huang	Di.	Zwiedzanie	murów, bram 
starego miasta	 oraz	 Wieży Bębna 
wybudowanych	w	okresie	panowania	
dynastii	 Ming.	 Wieczorem	 bankiet 
pierożkowy	 w	 słynnej	 restauracji	
Defachang.	

4 | lunch	•	kolacja

Chiny

LANZHOU • XIAHE 

Przejazd	autobusem	do	Xiahe,	 zwie-
dzanie Grot Binglingshi,	 które	 były	
drążone	 od	 420	 roku	 i	 rozbudowy-
wane	 na	 przestrzeni	 wielu	 dynastii,	
zwłaszcza	 dynastii	 Tang.	 Następnie	
przejazd	 i	 zwiedzanie	Klasztoru La-
brang,	który	został	zbudowany	w	48	
roku	panowania	dynastii	Qing	czyli	w	
1709	 roku.	Wnętrza	 klasztoru	 kryją	
wiele	 cennych	 rzeźb,	 malowideł,	 ty-
siące	 buddyjskich	 ksiąg	 i	 innych	 za-
bytków	 kultury	 tybetańskiej.	 Nocleg	
w Xiahe

6 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

JIAYUGUAN • DUNHUANG  

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	Przełęczy 
Wielkiego Muru.	 Jest	 to	 forteca
w	 kształcie	 trapezu	 z	 dwoma	 impo-
nującymi	wieżami	przy	bramie	stoją-
cymi	 symetrycznie	 naprzeciwko	 sie-
bie	 na	 długim	 na	 773	metry	murze.	
Następnie	 zwiedzanie	 Wiszącego 
Wielkiego Muru,	 zbudowanego	 na	
górskim	 urwisku.	 Po	 południu	 prze-
jazd	 do	Dunhuang,	 podczas	 którego	
można	podziwiać	bezkresną	scenerię	
pustynną.	Zakwaterowanie	w	hotelu
i	nocleg.

8 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

URMQUI   

Urmqui	 jest	 stolicą	 Autonomiczne-
go	 Regionu	 Xinjiang	 Uyghur.	 Jest	
ono	miastem	położonym	najdalej	 na	
świecie	 od	 oceanu	 (2250	 km).	 Wi-
zyta w Muzeum Autonomicznego 
Regionu Xinjiang Uyghur,	posiadają-
cego	kolekcję	ponad	50000	reliktów	
kulturowych	 charakteryzujących	 się	
szczególnymi	 cechami	 etnicznymi.	
Przejazd	 nad	 Niebiańskie Jezioro,	
117	km	na	północ	od	Urmuqi,	leżące	
w	 łańcuchu	 Tienszan.	 Odwiedzamy	
Erdaoqiao Bazaar,	 tradycyjny	 targ	
ludzi	z	Uyghur,	gdzie	zobaczyć	można	
tradycyjne	dla	tego	regionu	rękodzie-
ło,	jedwabne	dywany,	suszone	owoce	
i	wszystkie	rodzaje	przypraw.	Nocleg	
w	Urmqui.

10 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

URMQUI • TURFAN

Przejazd	 do	 Turfan,	 położonego
w kotlinie Turfańskiej (154 metry 
poniżej	poziomu	morza).	 	To	najniżej	
położony	 punkt	 w	 Chinach	 konty-
nentalnych	i	druga	najgłębsza	depre-
sja	na	świecie	(zaraz	po	Morzu	Mar-
twym).	 Po	 drodze	 zwiedzanie	 ruin 
Jaiohe.	 Następnie	 wizyta	 w	 Karez,	
kompleksie	irygacyjnym	składającym	
się	ze	studni	połączonych	przez	pod-
ziemne	kanały,	mającym	przeciwdzia-
łać	upałowi	i	suszy	panującym	na	tym	
obszarze.	 Wizyta	 w	 Dolinie Wino-
rośli,	 przepięknym	 labiryncie	winnic.	
Nocleg	w	Turfan.

11 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

PEKIN 

Wyprawa	 poza	 miasto,	 na	 Wielki 
Mur (UNESCO),	 którego	 budowę	
rozpoczął	pierwszy	cesarz	Chin	z	dy-
nastii	Qin.	Część	Muru,	która	zacho-
wała	 się	 do	 czasów	 współczesnych,	
została	wzniesiona	 za	 czasów	 dyna-
stii	Ming	 i	 była	 częścią	 Jedwabnego	
Szlaku.	Ta	największa	budowla	świata	
rozciąga	się	na	długości	6350	kilome-
trów,	mogą	z	niej	Państwo	podziwiać	
przepiękne	 krajobrazy	 otaczających	
ją	 gór	 Tianshou.	 Zwiedzanie	 doliny	
Grobowców Cesarzy Dynastii Ming,	
spacer	 Drogą Kamiennych Postaci.	
Nocleg	w	Pekinie.	

15 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

dzanie	największego	miejskiego	placu	
na	 świecie,	 Placu Tiananmen (Plac 
Niebiańskiego Spokoju).	 Następ-
nie zwiedzanie Zakazanego Miasta 
(UNESCO)	zwanego	Zimowym Pała-
cem Cesarskim.	Budowa	Zakazanego	
Miasta	 rozpoczęła	 się	 w	 1406	 roku	
za	 czasów	 dynastii	Ming	 i	 trwała	 14	
lat.	 Pałac	 był	 rezydencją	 24	 cesarzy
z	 dynastii	 Ming	 i	 Qing.	 Zakazane	
Miasto	 jest	 największym	 zespołem	
pałacowym	 na	 świecie	 i	 zajmuje	 po-
wierzchnię	720	tysięcy	metrów	kwa-
dratowych.	Nocleg	w	Pekinie.	

XI’AN • LANZHOU  

Zwiedzanie	 Pagody Dzikiej Gęsi 
zbudowanej	 w	 VII	 wieku.	 Przelot	
do	 Lanzhou.	 Po	 przylocie	 wizyta	 na	
wzgórzu Białej Pagody,	 na	 szczycie,	
którego	wznosi	się	świątynia	zbudo-
wana	 w	 okresie	 panowania	 dynastii	
Yuan.	Nocleg	w	Lanzhou.	

5 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

XIAHE • LANZHOU
• JIAYUGUAN 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Klasztoru 
Labrang Tashikyil	założonego	w	1709	
roku.	 Jest	 on	 jednym	 z	 sześciu	 wiel-
kich	 klasztorów	 Gulukpa	 w	 Tybecie.
W	 czasach	 jego	 świetności	 klasztor	
Labrang	Tashikyil	zamieszkiwało	4000	
mnichów,	 obecnie	 studiuje	 ich	 tam	
ponad	2000.	Po	południu	przejazd	na	
lotnisko	w	Lanzhou	i	przelot				do	Jiay-
uguan.	 Po	 przylocie	 zakwaterowanie	
w	hotelu	i	kolacja.	Nocleg	w	Jiayuguan.

7 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

DUNHUANG • URMQUI   

Dunhuang	 był	 jednym	 z	 najważ-
niejszych	 przystanków	 na	 trasie	
starożytnego	 Szlaku	 Jedwabnego,	
odgrywał	 kluczową	 rolę	w	 chińskich	
wymianach	 handlowych	 i	 kulturo-
wych	z	zachodem	w	czasach	antycz-
nych.	 Zwiedzanie	 Grot Dunhuang 
(Jaskinie Mogao),	 mieszczących	
45000	 metrów	 kwadratowych	 fre-
sków	 i	 2415	 pomalowanych	 rzeźb.	
Wizyta	 na	 wzgórzach:	 Mingsha 
(Wzgórze	Nucących	Piasków)	i	Wio-
sny Półksiężyca.	Podróż	na	 lotnisko,	
wieczorny	lot	do	Urmqui.

9 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

TURFAN • URMQUI
• KASHGAR  

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 ruin	 dawnej	
stolicy Ujgurów - Gaochang	założonej	
w	VII	wieku,	będącej	głównym	ośrod-
kiem	 na	 Jedwabnym	 Szlaku.	 Dalej	
przejazd	 i	 zwiedzanie	 jaskiń Tysiąca 
Buddów i Meczetu Sugong.	 Spacer	
po	okolicy	z	piękną	panoramą	na	Pło-
mienne Góry,	 które	wyglądają	w	 po-
łudnie,	jakby	płonęły	w	słońcu.	Podróż	
do	Urmuqi,	wieczorny	lot	do	Kashgar.	
Zakwaterowanie	w	hotelu	i	nocleg.

12 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

KASHGAR • URMQUI 

Po	śniadaniu	zwiedzanie	Kashgar Al-
tigar,	 największego	 meczetu	 w	 Chi-
nach,	mającego	ponad	500	lat.	Wizyta	
w mauzoleum Abac Hoja	(Pachnącej	
Damy),	 masywnym,	 eleganckim	 bu-
dynku	 wbudowanym	 w	 1640	 roku	
w	 typowym	 islamskim	 stylu.	 Wizyta	
na	 imponującym	 Wielkim Bazarze.	
Podróż	na	lotnisko	i	wieczorny	lot	do	
Urmuqi.	Nocleg	w	Urmqui.

13 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

URMQUI • PEKIN  

Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 lotnisko
i	przelot	do	Pekinu.	Po	przylocie	zwie-

14 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

PEKIN • POLSKA 

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

16 | śniadanie

SZANGHAJ • XI’AN  

Zwiedzanie	 Muzeum Szanghajskie-
go	posiadającego	jedną	z	najlepszych	
kolekcji	 sztuki	w	Chinach.	Spacer	po	
słynnym	Bundzie	-	historycznym	bul-
warze nad rzeką Huangpu.	Wizyta	w	
ogrodach Yu,	założonych	w	XVI	wie-
ku.	 Przejazd	 nocnym	 pociągiem	 do	
Xi’an	(miejsca	sypialne).	

3 | śniadanie	•	lunch
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15 dni

Rejs po rzece Jangcy i chińskie metropolie

Pełne	tradycji	 i	nowoczesności	Cesarskie	Stolice	połączone	z	dwu	i	pół	dniowym	rejsem	po	naj-
dłuższej	w	Azji	i	trzeciej,	co	do	wielkości	rzece	świata	-	Chang	Jang	czyli	Jangcy,	w	krótszej	15	dnio-
wej	odsłonie.	Trasa	ta	dedykowana	 jest	tym	z	Państwa,	którzy	dysponują	mniejszą	 ilością	czasu,
a	również	chcieliby	odkryć	uroki	tej	majestatycznej	chińskiej	rzeki.

Chiny

• PEKIN

• XI’AN 

• CHONGQING

• REJS PO JANGCY

• YICHANG

• SZANGHAJ

• KANTON

• MAKAO

• HONG KONG

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden	
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

PEKIN  

Przylot	do	Pekinu.	Po	południu	zwie-
dzanie	 największego	 miejskiego	
placu	 na	 świecie,	 Placu Tiananmen 
położonego	 w	 samym	 sercu	 Pekinu.	
Przejazd	 obok	 obiektów olimpij-
skich.	Kolacja	i	czas	wolny.

2 | lunch	•	kolacja

PEKIN  

Wyprawa	 poza	 miasto	 na	 Wiel-
ki Mur Chiński,	 jeden	 z	 siedmiu	
cudów	 świata.	 Ta	 największa	 bu-
dowla	 świata	 rozciąga	 się	 na	 dłu-
gości	 6350	 kilometrów,	 mogą
z	 niej	 Państwo	 podziwiać	 prze-
piękne	 krajobrazy	 otaczających	 ją	

3 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

23

Chiny

XI’AN

Po	 przyjeździe	 wizyta	 w	 Muzeum 
Prowincji Shaanxi	 -	 posiadającym	
bogate	 zbiory	 ukazujące	 historię	 tej	
prowincji	 od	 czasów	 prehistorycz-
nych	 po	 okres	 panowania	 dynastii	
Qing.	 Zwiedzanie	 Pagody Dzikiej 
Gęsi	 z	 VII	 wieku	 -	 symbolu	 Xi’an.	
Przejazd	 do	 Muzeum Armii Tera-
kotowej	 (UNESCO)	 -	 grobowca	
pierwszego	 chińskiego	 cesarza,	 Qin	
Shi	Huang	Di,	którego	strzeże	armia	
siedmiu	tysięcy	figur	naturalnej	wiel-
kości	wykonanych	 z	wypalonej	 gliny.	
Wieczorem	 bankiet pierożkowy
w	 słynnej	 restauracji Defaczang.	
Nocleg	w	Xi’an.

5 | lunch	•	kolacja

SZANGHAJ 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Świątyni 
Nefrytowego Buddy,	w	której	umiesz-
czono	naturalnej	wielkości	 posąg	wy-
konany	w	 całości	 z	 czystego	 i	 bardzo	
cennego	 nefrytu	 przywiezionego
z	Birmy	w	1882	r.	Wizyta	w	Szanghaj-
skim Muzeum Historii	-	posiadającym	
ponad	 120	 000	 eksponatów	 prezen-
tujących	bogactwo	sztuki	chińskiej	na	
przestrzeni	dziejów.	Spacer	po	malow-
niczym	 bulwarze,	 słynnym	 Bundzie,	
z	 którego	 rozpościera	 się	 widok	 na	
nowoczesne	budynki	 po	drugiej	 stro-
nie rzeki Huangpu.	 Wizyta	 w	 prze-
pięknych	 ogrodach Yu,	 założonych	
za	 czasów	 panowania	 dynastii	 Ming
w	XVI	wieku.	Nocleg	w	Szanghaju.
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KANTON • MAKAO

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Makao,	
zwanego	również	„Wschodnim Mon-
te Carlo”.	 Po	 przyjeździe	 spacer	 po	
starej	 części	 miasta,	 gdzie	 znajdują	
się	 ruiny katedry Świętego Pawła.	
Zwiedzanie	 położonej	 u	 podnóża	
wzgórza	Penha	Świątyni Bogini Mat-
ki A-Ma.	Nocleg	w	Makao.
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gór	 Tianshou.	 Następnie	 przejazd
i zwiedzanie Grobowców Cesarzy
z Dynastii Ming,	 do	 których	 droga	
wiedzie Aleją Duchów	 strzeżoną	
przez	 monumentalne	 posągi.	 Wie-
czorem	 kolacja,	 podczas	 której	
głównym	daniem	będzie	specjalność	
kuchni	 lokalnej	 -	 kaczka po pekiń-
sku.	Nocleg	w	Pekinie.

XI’AN • CHONGQING

Zwiedzanie	 miasta:	 spacer	 po	 zabyt-
kowych murach miasta,	 podziwniae	
Wieży Dzwonu i Wieży Bębna	usytu-
owanych	w	samym	sercu	Xi’an.	Spacer	
do	 dzielnicy muzułmańskiej	 -	 pełnej	
wąskich	 uliczek	 wypełnionych	 straga-
nami	 oferującymi	 wyroby	 rzemiosła	
ludowego	 i	 pamiątki.	 Wielki Meczet 
-	jeden	z	najstarszych	meczetów	w	Chi-
nach,	 który	 jest	 znakomitym	 przykła-
dem	 połączenia	 architektury	 islamu	 z	
tradycyjną	klasyczną	architekturą	Chin.	
Wieczorem	 przelot	 do	 Chongquing	
-	 jednego	z	największych	miast	w	Chi-
nach	 (aglomeracja	 liczy	 ponad	30	mln	
mieszkańców).	Po	przylocie	transfer	do	
hotelu	i	nocleg.
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SZANGHAJ • KANTON

Przelot	do	Kantonu,	zwiedzanie	miasta,	
między	innymi:	Świątyni Sześciu Bania-
nów,	Mauzoleum Sun Jat-sena,	 uzna-
wanego	 za	 „ojca	 współczesnych	 Chin”.	
Zwiedzanie	 Świątyni Rodziny Chen,	
która	 składa	 się	 z	 zespołu	 XIX-wiecz-
nych	budynków	wzniesionych	w	trady-
cyjnym	stylu,	ufundowanej	przez	człon-
ków	rodziny	Chen.	Nocleg	w	Kantonie.
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HONG KONG • POLSKA

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

15 | śniadanie

PEKIN • XI’AN

Zwiedzanie	 Zakazanego Miasta,	
zwanego	też	Zimowym Pałacem Ce-
sarskim	(UNESCO).	Pałac	wznosi	się	
dokładnie	w	samym	centrum	starego	
Pekinu.	 Budowa	 Zakazanego	 Mia-
sta	 rozpoczęła	 się	 w	 1406	 roku	 za	
czasów	dynastii	Ming	i	trwała	14	lat.	
Pałac	był	rezydencją	24	cesarzy	z	dy-
nastii	Ming	 i	Qing.	Zakazane	Miasto																									
jest	 największym	 zespołem	 pałaco-
wym	na	świecie	i	zajmuje	powierzch-
nię	 720	 tysięcy	 metrów	 kwadrato-
wych.	 Zwiedzanie	 Pałacu Letniego 
(UNESCO)	 -	 najlepiej	 zachowanego	
Ogrodu	 Cesarskiego,	 którego	 chiń-
ska	nazwa	Yihe Yuan	oznacza	Ogród	
Pielęgnowania	 Harmonii.	 Miejsce	
to	 jest	 połączeniem	 pięknej	 scenerii
z	 bogactwem	 architektury.	 Prze-
jażdżka	rikszami	po	urokliwych	ulicz-
kach	 najstarszej	 części	miasta	 	 	 tzw.	
Hutongach.	 Przejazd	nocnym	pocią-
giem	do	Xi’an	(miejsca	sypialne).
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CHONGQING
• REJS PO JANGCY

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta.	
W	 programie:	 zwiedzanie	 starego 
miasta Ciqikou,	 będącego	 niegdyś	
tętniącym	 życiem	 portem	 handlo-
wym,	 który	 prawdziwą	 świetność	
zyskał	za	czasów	panowania	dynastii	
Ming.	Kolejno	wizyta	w	Hali Ludowej                   
oraz	na	Placu Ludowym,	a	następnie	
transfer	 na	 przystań,	 zaokrętowanie	
na	statek	i	nocleg.
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REJS PO JANGCY 

Rejs	po	Jangcy.	W	ciągu	dnia	zejście	
na	 ląd	 i	 zwiedzanie	Fengdu (zwane-
go	 też	Miastem Duchów)	 -	 jednego	
z	 ciekawszych	 miejsc	 odwiedzanych
w	czasie	rejsu,	gdzie	znajduje	się	góra 
Pingdu Shan,	 nazywana	 siedliskiem	
duchów	i	diabłów.	Powrót	na	statek,	
kontynuacja	rejsu.
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REJS PO JANGCY

Wcześnie	 rano	 wyruszamy	 w	 dal-
szy	 rejs.	 Zobaczymy;	 trzy	 przełomy	
na	 rzece	 Jangcy:	 Przełom Qutang, 
Przełom Wu i Przełom Xiling. 
W	zależności	od	stanu	wody	-	spływ	
jednym	z	dopływów	rzeki	 -	strumie-
niem Shennong lub	wizyta	w Mieście 
Białego Króla.	Nocleg	na	statku.

9 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

REJS PO JANGCY
• YICHANG • SZANGHAJ 

Zwiedzanie	 Wielkiej Tamy Trzech 
Przełomów	 -	 zwiedzanie	 tej	 gigan-
tycznej	 budowli,	 która	 na	 zawsze	
zmieniła	 otaczający	 krajobraz.	 Za-
kończenie	 rejsu	 w	 Yichang,	 transfer								
na	lotnisko	i	przelot	do	Szanghaju.	Po	
kolacji	 pokaz	 słynnej	 Szanghajskiej 
Grupy Akrobatycznej.	Nocleg.
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MAKAO • HONG KONG

Po	 śniadaniu	 rejs	 do	 Hong	 Kongu.	
Wjazd	 na	 Wzgórze Wiktorii,	 skąd	
rozpościera	 się	 wspaniały	 widok	 na	
miasto	 i	 zatokę.	 Następnie	 przejazd	
do	zatoki Repulse	znajdującej	się	po	
drugiej	 stronie	 Hong	 Kongu.	 Zwie-
dzanie	 rybackiej	 wioski Aberdeen
i wizyta na słynnym targu Stanleya.	
Zakwaterowanie	 i	 nocleg	 w	 hotelu
w	Hong	Kongu.
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11 dni

Żółte Góry 

Huang	 Shan,	 czyli	 Żółte	Góry,	 od	wieków	przyciągały	 swoim	 pięknem	 artystów	 i	mieszkańców	
Chin.	Ponad	siedemdziesiąt	granitowych	szczytów,	nieprzebrane	bogactwo	fauny	 i	 flory,	gorące	
źródła	oraz	wodospady	od	wieków	były	inspiracją	dla	malarzy	i	poetów.	Zapraszamy	do	poznania
z	nami	tego	prawdopodobnie	najpiękniejszego	zakątka	Chin.

Chiny

• PEKIN

• TUNXI

• WENQUAN

• ŻÓŁTE GÓRY

• SZANGHAJ

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

PEKIN

Przylot	do	Pekinu.	Po	południu	zwie-
dzanie	 największego	 miejskiego	
placu	 na	 świecie,	 Placu Tiananmen 
położonego	 w	 samym	 sercu	 Pekinu.	
Przejazd	 obok	 obiektów olimpij-
skich.	Kolacja	i	czas	wolny.

2 | lunch	•	kolacja
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PEKIN

Od	 rana	 zwiedzanie	 Zakazanego 
Miasta,	 zwanego	 też	Zimowym Pa-
łacem Cesarskim	 (UNESCO).	 Pa-
łac	 wznosi	 się	 dokładnie	 w	 samym	
centrum	 starego	 Pekinu.	 Budowa	
Zakazanego	 Miasta	 rozpoczęła	 się
w	1406	roku	za	czasów	dynastii	Ming
i	 trwała	14	 lat.	 Pałac	był	 rezydencją	
24	 cesarzy	 z	 dynastii	 Ming	 i	 Qing.	
Zakazane	 Miasto	 jest	 największym	
zespołem	 pałacowym	 na	 świecie
i	 zajmuje	 powierzchnię	 720	 tysięcy	
metrów	 kwadratowych.	 Zwiedzanie	
Pałacu Letniego (UNESCO)	 -	 naj-
lepiej	 zachowanego	 Ogrodu	 Cesar-
skiego,	 którego	 chińska	 nazwa	Yihe 
Yuan	 oznacza	Ogród	 Pielęgnowania	
Harmonii.	 Miejsce	 to	 jest	 połącze-
niem	 pięknej	 scenerii	 z	 bogactwem	
architektury.	 Przejażdżka	 rikszami	
po	 urokliwych	 uliczkach	 najstar-
szych	części	miasta	tzw.	Hutongach.	
Wieczorem	 kolacja,	 podczas	 której	
głównym	daniem	będzie	 specjalność	
kuchni	lokalnej	-	kaczka po pekińsku.
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Chiny

TUNXI • WENQUAN 

Po	 śniadaniu	 wizyta	 na	 zabytkowej 
Starej Ulicy - Lao Jie,	na	której	aż	roi	
się	od	sklepów	z	pamiątkami	oraz	wy-
robami	 z	 drewna.	 Następnie	 wizyta	
w zabytkowych wioskach Hongcun 
i Xidi	w	prowincji	Yixian.	Przejazd	do	
Wenquan	 i	 zakwaterowanie	w	hote-
lu.	Po	południu	zwiedzanie	miastecz-
ka.	Nocleg.
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WENQUAN • ŻÓŁTE GÓRY 

Wjazd kolejką linową	 na	 szczyt,	wi-
zyta w Jadeitowym Pawilonie.	 Da-
lej	 szlak	 wiedzie	 przez	Tiandu Feng 
(Niebiański Główny Szczyt),	 Szczyt 
Kwiatu Lotosu	 (1864	m.n.p.m.)	 oraz	
Baibu Yunti (Drabinę w Chmurach).	
Przejazd	do	hotelu,	 zakwaterowanie	
i	nocleg.
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ŻOŁTE GÓRY 

Po	śniadaniu	wizyta	na	Szczycie Lwa,	
Szczycie Początku Wiary.	 Wejście	
na	 punkt	widokowy	 na	Szczycie Fe-
ilai (Latająca Skała) oraz	 na	 Szczyt 
Czerwonej Chmury.	Nocleg.
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ŻÓŁTE GÓRY • TUNXI 

Jeżeli	 chcą	 Państwo	 obserwować	
wschód	 słońca	 w	 pobliżu	 hotelu,	
należy	 wstać	 bardzo	 wcześnie.	 Po	
śniadaniu	 zejście	 do	 Doliny Chmur 
wschodnimi	 schodami.	 Powrót														
do	 Tunxi	 w	 godzinach	 wieczornych.	
Kolacja	i	zakwaterowanie	w	hotelu.
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SZANGHAJ

Po	śniadaniu	wizyta	w	Szanghajskim 

10 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

Muzeum Historii	 -	 posiadającym	
ponad	120	000	eksponatów	prezen-
tujących	 bogactwo	 sztuki	 chińskiej	
na	 przestrzeni	 dziejów.	 Zwiedzanie	
nowoczesnej	 dzielnicy	 miasta	 -	 Pu-
dong	 oraz	 wjazd	 szybką	 windą	 na	
wieżę telewizyjną „Perła Orientu” 
(263	metry),	z	której	będą	mogli	Pań-
stwo	podziwiać	wspaniałą	panoramę	
Szanghaju.	 Czas	 wolny.	 Powrót	 do	
hotelu.

PEKIN • TUNXI 

Wyprawa	 poza	 miasto	 na	 Wielki 
Mur	 (UNESCO),	 którego	 budowę	
rozpoczął	 pierwszy	 cesarz	 Chin
z	 dynastii	 Qin.	 Wielki	 Mur	 miał	
chronić	 cesarstwo	 przed	 najazda-
mi	 koczowniczych	 plemion.	 Część	
Muru,	 która	 zachowała	 się	 do	 cza-
sów	 współczesnych,	 została	 wznie-
siona	za	czasów	dynastii	Ming	 i	była	
częścią	 Jedwabnego	 Szlaku.	 Ta	 naj-
większa	budowla	świata	rozciąga	się	
na	 długości	 6350	 kilometrów,	mogą
z	niej	Państwo	podziwiać	przepiękne	
krajobrazy	 otaczających	 ją	 gór	 Tian-
shou.	Jeżeli	czas	pozwoli	zwiedzanie	
doliny	Grobowców Cesarzy Dynastii 
Ming,	spacer	Drogą Kamiennych Po-
staci.	Po	kolacji	przelot	do	Tunxi,	sta-
rego	miasta	handlowego,	założonego
w	XII	wieku.	Nocleg	w	Tunxi.
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TUNXI • SZANGHAJ 

Po	 śniadaniu	 przelot	 do	 Szanghaju.	
Spacer	 po	 malowniczym	 bulwarze,	
słynnym	 Bundzie,	 z	 którego	 rozpo-
ściera	 się	widok	 na	 nowoczesne	 bu-
dynki	po	drugiej	stronie	rzeki Huang-
pu.	Wizyta	w	przepięknych	ogrodach 
Yu,	założonych	za	czasów	panowania	
dynastii	Ming	w	XVI	wieku.	Zwiedza-
nie Świątyni Nefrytowego Buddy,											
w	 której	 umieszczono	 naturalnej	
wielkości	 posąg	wykonany	w	 całości	
z	czystego		i	bardzo	cennego	nefrytu	
przywieziony	z	Birmy	w	1882	r.	Noc-
leg	w	Szanghaju.
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SZANGHAJ • POLSKA

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

11 | śniadanie
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Chiny | Tybet

Informacje praktyczne

PRZELOTY

Przeloty	do	Tybetu	odbywają	się	 jedy-
nie	z	Chin	lub	Nepalu.	Przelot	do	Lhasy	
trwa	od	2	do	3	godzin,	 jest	 to	uzależ-
nione	od	linii	lotniczych	oraz	portu	lot-
niczego,	z	którego	odbywa	się	przelot.

RÓŻNICA CZASU

Czas	w	całych	Chinach	jest	ustawio-

PRZEJAZD KOLEJĄ

Do	Tybetu	oprócz	drogi	lotniczej	do-
stać	 się	można	 również	 koleją.	 Linia	
kolejowa	Qinghai-Tybet	jest	najwyżej	
położoną	 linią	 kolejową	 na	 świecie.	
1100	 kilometrów	 trasy	 znajduje	 się	
na	 wysokości	 ponad	 4	 000	 metrów	
nad	 poziomem	morza.	 Stąd	 trasę	 tę	
potocznie	 nazywa	 się	 linią	 na	 „Da-
chu	 Świata”.	 Cała	 trasa	 z	 Qinjin	 do	
Lhasy	liczy	1956	kilometrów.	W	celu	
uniknięcia	 choroby	 wysokogórskiej	
pasażerów,	 na	 trasie	 kursują	 spe-
cjalnie	 zaprojektowane	wagony	 -	 do	
przedziałów	tłoczone	 jest	powietrze	
o	składzie	 i	ciśnieniu	 jak	na	nizinach,	
a	 wagony	 posiadają	 uszczelniane,	
podwójne	okna.	Poza	tym	w	każdym	
pociągu	 jedzie	 lekarz	 i	 pielęgniarka.	
Prędkość	 pociągu	 wynosi	 100-120	
km/godz,	zaś	podróż	z	Pekinu	do	Lha-
sy	zajmuje	47	godzin	i	28	minut.

KARTY PŁATNICZE

W	 hotelach	 oraz	 w	 większości	 du-
żych	 sklepów	w	 Lhasie	 honorowane	
są	 międzynarodowe	 karty	 płatnicze	
jak	 np.	 Visa,	 MasterCard	 czy	 Ame-
rican	 Express.	 Udając	 się	 natomiast	
w	 odleglejsze	 zakątki	 Tybetu	 trzeba	
pamiętać	o	zaopatrzeniu	się	w	odpo-
wiednią	 ilość	gotówki	ze	względu	na	
orgraniczoną	 możliwość	 płatności	
kartami	 oraz	 brak	 dostęstępności	
bankomatów.

TELEFONY KOMÓRKOWE

Ze	względu	na	wysokość	nad	pozio-
mem	 morza,	 w	 Tybecie	 może	 wy-
stąpić	 problem	 z	 zasięgiem	 telefonii	
komórkowej.	Nie	ma	większego	pro-
blemu	z	dostępem	do	internetu,	 jed-
nakże	połączenie	jest	czasem	bardzo	
wolne.	Cena	waha	się	między	5-10	Y	
za	godzinę.

ELEKTRYCZNOŚĆ

Napięcie	w	Tybecie	wynosi	220V.	Do	
większości	gniazdek	pasują	trójkątne	
wtyczki	z	dwoma	lub	trzema	bolcami.

WALUTA I JEJ WYMIANA

W	 Tybecie	 obowiązuję	 chińska	 wa-
luta	zwana	renminbi	(RMB)	lub	yuan	
(Y).	 Podstawowa	 jednostka	 to	 yuan,	
zwany	 też	 potocznie	 „kuai”.	 Jeden	
yuan	 dzieli	 się	 na	 10	 jiao,	 które	 na-
zywa	 się	 też	 mao.	Walutę	 wymienić	
można	 na	 lotnisku,	 w	 hotelach	 lub	
bankach	w	Lhasie.

1	USD	=	ok.	6,04	yuanów.

Odradzamy	 korzystania	 z	 ofert	 wy-
miany	 walut	 innych	 niż	 wymienione	
powyżej,	 ponieważ	 jest	 to	 prawnie	
zabronione,	a	ponadto	istnieje	ryzyko	
oszustwa	lub	kradzieży.

Należy zabierać ze sobą nowe 
banknoty dolarowe. Ważne by były 
możliwie jak najmniej zniszczone  
i popisane.

Przykładowe	ceny:
• kawa	-	3	Y,
• coca-cola	0,33l	-	3	Y
• kawa	w	restauracji	-	15	Y

• piwo	-	5	Y,
• woda	-	3	Y,
• pierożki	Mo-Mo	porcja	-	25	Y,
• zupa	z	warzywami	 i	mięsem	jaka	-	
7	Y.

Powszechnie	 przyjętym	 zwyczajem	
jest	 targowanie się	 o	 cenę,	 ponie-
waż	 ceny	 oferowane	 cudzoziemcom	
mogą	być	zawyżone.

ZDROWIE I SZCZEPIENIA

Udając	się	do	Chin	nie	ma	obowiązko-
wych	szczepień.	Do	zalecanych	należą	
szczepienia	 przeciwko:	 wirusowemu	
zapaleniu	 wątroby	 typu	 A	 i	 B,	 błoni-
cy,	 tężcowi	 i	 polio.	 Osoby	 planujące	
wyjazd	 do	 Tybetu	 powinny	 pamiętać
o	możliwości	wystąpienia	choroby	wy-
sokościowej.	Najlepiej	skonsultować	się	
przed	wyjazdem	ze	swoim	lekarzem.

Choroba	wysokościowa	 jest	 zespołem	
objawów	spowodowanym	brakiem	ada-
ptacji	do	warunków	panujących	na	du-
żych	wysokościach.	Występuje	u	około	
25%	 osób	 wchodzących	 na	 wysokość	
powyżej	 2500	m	 n.p.m.	 i	 u	 75%	 osób	
przekraczających	 wysokość	 4500	m	
n.p.m.	Zwykle	trwa	od	1	do	3	dni.

Adaptacja	organizmu:
Przyczyną	choroby	wysokościowej	jest	
niedobór	 tlenu.	 Ze	 wzrastającą	 wyso-
kością	 spada	 ciśnienie	 atmosferyczne,	
a	wraz	z	nim	ciśnienie	cząstkowe	tlenu.	
Im	wyżej,	tym	mniej	tlenu	dostaje	się	do	
płuc.	 Maleje	 więc	 jego	 zawartość	 we	
krwi	oraz	narządach	 i	 tkankach	obwo-
dowych.	Organizm	oczywiście	adaptuje	

ny	 według	 czasu	 w	 Pekinie,	 który	
wyprzedza	czas	w	Polsce	o	6	godzin
w	 okresie	 czasu	 letniego	 i	 7	 godzin
w	okresie	zimowym.	Ludzie	zamiesz-
kujący	 obszar	 Tybetu	 dostosowują	
swój	 rozkład	dnia	 do	 czasu	 słonecz-
nego,	 będącego	 kilka	 godzin	 za	 ofi-
cjalnym.
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TRANSPORT

Przejazdy	 w	 Tybecie	 odbywają	 się	
autokarami	 lub	 mikrobusami,	 w	 za-
leżności	od	grupy.

OBSŁUGA PILOTA

Grupa	 na	 całej	 trasie	wycieczki	 jedzie 
pod	 opieką	 polskiego	 pilota.	 W	 każ-
dym	odwiedzanym	mieście	jest	lokalny	
przewodnik	 posługujący	 się	 językiem	
chińskim	 i	 angielskim.	W	 zwiedzanych	
miejscach	polski	pilot	tłumaczy,	co	opo-
wiada	przewodnik	tybetański.

WIZA

Polskich	 obywateli	 na	 terenie	 Chin	
kontynentalnych	 obowiązuje	 posiada-
nie	wizy.	Osoby	wjeżdżające	na	 teren	
Tybetu	zobligowane	są	dodatkowo	do	
posiadania	 pozwolenia	 na	 wjazd	 do	
Tybetu.	 W	 celu	 uzyskania	 informacji	
dotyczących	 formalności	 wizowych	
prosimy	o	kontakt	z	naszym	biurem.

Chiny | Tybet

Granice	Wyżyny	Tybetańskiej	są	wyraźnie	zarysowane	przez	łańcuchy	górskie.	Obszar	Tybetu	wznosi	się	na	wysokość	4000-
5000	m.n.p.m	z	pojedyńczymi	górami	liczącymi	5000-7000	m	n.p.m.

Tybet	odznacza	się	klimatem	podzwrotnikowym	kontynentalnym,	wybitnie	suchym.	Na	przeważającym	obszarze	panują	wyżyny	
panują	surowe	zimy	ze	średnią	temperaturą	stycznia	poniżej	-10°C	i	chłodne	lata	ze	średnimi	temperaturami	lipca	na	poziomie	
12°C	i	poniżej.

KLIMAT W CHINACH | TYBECIE

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Lhasa -2° 3° 4° 8° 13° 16° 16° 15° 14° 9° 3° -1°

Tsedang -1° 2° 5° 9° 13° 16° 16° 16° 14° 9° 4° 0°

Shigatse -4° -1° 3° 7° 11° 15° 15° 14° 12° 7° 1° -3°

Gyantse -4° -4° 4° 6° 9° 13° 13° 13° 11° 7° 1° -3°

Tybet:
Brak	polskiej	placówki	dyplomatycznej.	Najbliższa	Ambasada	RP	znajduje	się	w	Chinach.

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE RP
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Policja
Straż	pożarna
Pogotowie
Numer	kierunkowy	do	Chin
Numer	kierunkowy	do	Polski

WAŻNE TELEFONY

się	do	nowych	warunków.	Oddechy	sta-
ją	się	częstsze	i	głębsze.	Przyspieszeniu	
ulega	również	akcja	serca,	co	powoduje	
wzrost	 przepływu	 krwi	 przez	 organy	
wewnętrzne.

Objawy:
Objawy	 choroby	 wysokościowej	
pojawiają	 się	 podczas	 wspinaczki
i	 zwiększania	 wysokości	 nad	 poziom	
morza.	Do	objawów	choroby	wysoko-
ściowej	należą:

• ból	głowy
• bezsenność
• drażliwość
• zawroty	głowy
• bóle	mięśni
• zmęczenie
• utrata	apetytu
• nudności	lub	wymioty
• obrzęki	twarzy,	rąk	i	stóp

Co	robić?
Głównym	 elementem	 postępowania
w	chorobie	wysokościowej	jest	zaprze-
stanie	dalszej	wspinaczki,	odpoczynek,	
intensywne	 nawadnianie	 doustne	
oraz	 przyjęcie	 leków	 łagodzących	 ból	
głowy.	 Po	 1-3	 dniach	 spędzonych	 na	
tej	 samej	 wysokości	 objawy	 powinny	
ustąpić,	umożliwiając	dalszą	wędrówkę.	
Jeśli	pomimo	przebywania	na	tej	samej	
wysokości	objawy	nie	mijają	 lub	wręcz	
nasilają	się,	konieczne	jest	zejście	niżej	
(500-1000	m).	Gdy	chory	przestaje	so-
bie	radzić	z	bólem	głowy	nawet	z	pomo-
cą	leków,	coraz	bardziej	wymiotuje,	ma	
problemy	z	koordynacją	ruchów	lub	do-
staje	zadyszki	przy	mało	obciążających	
czynnościach,	 powinien	 niezwłocznie	
zejść	w	dół.

Zapobieganie:
Aby	 uniknąć	 lub	 zredukować	 obja-
wy	 choroby	 górskiej,	 należy	 najlepiej	
wspinać	się	powoli,	aby	organizm	miał	
czas	 dostosować	 się	 do	 zmian	 stęże-
nia	 tlenu	 w	 powietrzu	 wdychanym.	
Jest	 również	 ważne	 przyjmowanie	
dużych	ilości	płynów,	aby	przeciwdzia-
łać	 objawom	 odwodnienia	 spowodo-
wanego	 suchym	 górskim	 powietrzem
i	zwiększoną	częstością	oddechów.
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18 dni

Rejs po rzece Jangcy i tajemnice Tybetu  

Od	 historycznych	 miast	 północy,	 przez	 niezmierzone	 wody	 rzeki	 Jangcy,	 aż	 po	 majestatyczne	
szczyty	Himalajów.	Trasa	„Rejs	po	Jangcy	i	tajemnice	Tybetu“	to	unikalne	połączenie	nowoczesno-
ści	wielomilionowych	miast,	relaksującego	rejsu	oraz	tajemnic	zaklętych	w	tradycyjnych	klaszto-
rach	Tybetu.

Chiny | Tybet

• SZANGHAJ

• YICHANG

• REJS PO JANGCY 

• CHONGQING

• CHENGDU

• LESHAN

• LHASA

• XI’AN

• PEKIN

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

SZANGHAJ

Przylot	 do	 Szanghaju.	 Przejazd
z	 lotniska	 superszybką	 kolejką ma-
gnetyczną MAGLEV.	 Po	 południu	
zwiedzanie:	 spacer	 po	 słynnym	
Bundzie	 –	 historycznym	 bulwarze	
nad	 rzeką	 Huangpu	 oraz	 tętniącej	
życiem	 ulicy Nankijskiej.	 Następnie	
rejs statkiem po rzece Huangpu,	
podczas	 którego	 będzie	 można	 po-

2 | kolacja

29

SZANGHAJ 

Po	śniadaniu	wizyta	w Szanghajskim 
Muzeum Historii	 -	 posiadającym	
ponad	120	000	eksponatów	prezen-
tujących	 bogactwo	 sztuki	 chińskiej	
na	 przestrzeni	 dziejów.	 Spacer	 po	
głównym	placu	w	mieście	–	Placu Lu-
dowym,	 a	 następnie	 wizyta	 w	 prze-
pięknych	 ogrodach Yu,	 założonych	
za	 czasów	 panowania	 dynastii	Ming	
w	 XVI	wieku.	 Przejazd	 do	 pobliskie-
go	miasteczka handlowego Yuyuan,	
zwanego	 również	 „starym	 miastem”.	
Kolejno	 zwiedzanie	 nowoczesnej	
dzielnicy	miasta	–	Pudong	oraz	wjazd	
superszybką	windą	na	wieżę telewi-
zyjną  „Perła Orientu”	 (263	metry),
z	 której	 będą	 mogli	 Państwo	 podzi-
wiać	wspaniałą	panoramę	Szanghaju.	
Po	 kolacji	 pokaz	 słynnej	 Szanghaj-
skiej Grupy Akrobatycznej.	Nocleg.	

3 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

Chiny | Tybet

CHENGDU • LESHAN
• CHENGDU 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta.
W	programie	wizyta	w	Centrum Ho-
dowli i Badań Pandy Wielkiej.	 Ko-
lejno	przejazd	do	pobliskiego	miasta	
Leshan,	gdzie	znajduje	się	największy											
na	świecie,	wyrzeźbiony w skale po-
sąg Buddy.	Powrót	do	Chengdu,	ko-
lacja	i	nocleg.	

9 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LHASA 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	Pałacu Po-
tala	 –	 dawnej	 zimowej	 rezydencji	
Dalai	 Lamy	 i	 centrum	 tybetańskiego	
rządu.	 Główna	 konstrukcja	 została	
zbudowana	przez	piątego	Dalai	Lamę													
w	 XVII	 wieku.	 Wizyta	 w	 klasztorze 
Jokhang	 mającym	 ponad	 1300	 lat,	
następnie	 spacer	 wzdłuż	 słynnej	
ulicy Barkhor,	 wokół	 klasztoru	 Jok-
hang.	Nocleg	w	Lhasie.

11 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LHASA 

Zwiedzanie	 klasztoru Drepung,	 któ-
rego	historia	sięga	początku	XV	wieku.	
Był	to	największy	klasztor	w	Tybecie.	
Następnie	 wizyta	 w	 Norbulingka	 –	
byłej	 letniej	 rezydencji	 Dalai	 Lamy.	
Kolejno	 przejazd	 nad	 otoczone	 gór-
skimi	szczytami jezioro Yamdrok Tso,	
zwane świętym Jeziorem Skorpiona.	
Powrót	do	Lhasy.	Kolacja	i	nocleg.

12 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

PEKIN 

Po	 przyjeździe	 transfer	 do	 hotelu,
a	 następnie	 zwiedzanie	 miasta.	
Zwiedzanie	 największego	 miejskie-
go	placu	na	 świecie	–	Placu Tianan-
men położonego	 w	 samym	 sercu	
Pekinu.	 Kolejno	 wizyta	 w	 Świątyni 
Nieba	 (UNESCO),	która	 jest	symbo-
lem	 Pekinu	 oraz	 najdoskonalszym	
przykładem	 architektury	 okresu	
dynastii	 Ming.	 Zwiedzanie	 Zakaza-
nego Miasta	 (UNESCO),	 zwanego	
też	 Zimowym Pałacem Cesarskim.	
Pałac	wznosi	się	dokładnie	w	samym	
centrum	 starego	 Pekinu.	 Budowa	
Zakazanego	 Miasta	 rozpoczęła	 się
w	1406	roku	za	czasów	dynastii	Ming
i	 trwała	14	 lat.	 Pałac	był	 rezydencją	
24	 cesarzy	 z	 dynastii	 Ming	 i	 Qing.	
Zakazane	 Miasto	 jest	 największym	
zespołem	pałacowym	na	świecie	i	zaj-
muje	 powierzchnię	 720	 tysięcy	 me-
trów	kwadratowych.	Na	zakończenie	
dnia wizyta na Wzgórzu Węglowym,	
skąd	 będą	mogli	 Państwo	 podziwiać	
wspaniały	widok	na	Zakazane		Miasto
i	centrum	Pekinu.	Kolacja	i	nocleg.

15 | lunch	•	kolacja

PEKIN 

Wyprawa	 poza	miasto	 na	Wielki Mur 
Chiński	 (UNESCO),	 jeden	 z	 siedmiu	
cudów	 świata.	 Ta	 największa	 budowla	
świata	 rozciąga	 się	 na	 długości	 6350	
kilometrów,	 mogą	 z	 niej	 Państwo	 po-
dziwiać	 przepiękne	 krajobrazy	 otacza-
jących	ją	gór	Tianshou.	Następnie	prze-
jazd				i	zwiedzanie	Grobowców Cesarzy 
z Dynastii Ming,	do	których	droga	wie-
dzie Aleją Duchów	strzeżoną	przez	mo-
numentalne	posągi.	Nocleg	w	Pekinie.

16 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

PEKIN 

Po	śniadaniu	zwiedzanie	Pałacu Letnie-
go	(UNESCO)	–	najlepiej	zachowanego	
Ogrodu	 Cesarskiego,	 którego	 chińska	
nazwa	brzmi	Yihe Yuan	oznacza	Ogród	
Pielęgnowania	 Harmonii.	 Miejsce	
to	 jest	 połączeniem	 pięknej	 scenerii
z	 bogactwem	 architektury.	 Wizyta
w fabryce pereł,	a	następnie	przejażdż-
ka	rikszami	po	urokliwych	uliczkach	naj-
starszej	części	miasta	tzw.	Hutongach.	
Wieczorem	 kolacja,	 podczas	 której	
głównym	 daniem	 będzie	 specjalność	
kuchni	lokalnej	–	kaczka po pekińsku.

17 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

dziwiać	 piękne	 widoki	 na	 ponad	 20	
milionowe	miasto.	Wizyta	w	słynącej	
z	kawiarni	i	pubów,	dawnej	dzielnicy 
francuskiej Xintiandi.	Powrót	do	ho-
telu,	kolacja	i	nocleg.

okazję	 uczestnictwa	 w	 bankiecie pie-
rożkowym.	Po	kolacji	transfer	na	dwo-
rzec	kolejowy,	przejazd	nocnym	pocią-
giem	do	Pekinu	(miejsca	sypialne).

SZANGHAJ • YICHANG
• REJS PO JANGCY  

Po	 śniadaniu	 czas	 wolny.	 Przelot	 do	
Yichang	 i	 zaokrętowanie	 na	 statek.	
Kolacja	i	nocleg.

4 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

CHENGDU • LHASA 

Po	 śniadaniu	wykwaterowanie	 z	 ho-
telu,	transfer	na	lotnisko	i	przelot	do	
Lhasy.	Po	przylocie	transfer	do	hotelu	
i	czas	wolny	na	aklimatyzację.	Kolacja	
z pokazem tradycyjnych tańców ty-
betańskich.	Nocleg	w	Lhasie.

10 | śniadanie	•	kolacja

LHASA • XI’AN

Po	 śniadaniu	wykwaterowanie	 z	 ho-
telu,	transfer	na	lotnisko	i	przelot	do	
Xi’an	–	dawnej	stolicy	Chin.	Czas	wol-
ny,	kolacja	i	nocleg.

13 | śniadanie	•	kolacja

PEKIN • POLSKA

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

18 | śniadanie

XI’AN • PEKIN 

Przejazd	do	Muzeum Armii Terakoto-
wej	 (UNESCO)	–	grobowca	pierwsze-
go	 chińskiego	 cesarza	 Qin	 Shi	 Huang	
Di,	którego	strzeże	armia	ośmiu	tysięcy	
figur	 naturalnej	wielkości	wykonanych	
z	 wypalanej	 gliny.	 Kolejno	 zwiedza-
nie Pagody Dzikiej Gęsi	 zbudowanej
w	VII	wieku.	Spacer	po	dzielnicy muzuł-
mańskiej,	wizyta	w	Wielkim Meczecie,	
a	 następnie	 zwiedzanie	 murów	 oraz	
bram starego miasta	 zbudowanych	w	
czasach	dynastii	Ming.	Kolacja	w	trady-
cyjnej	restauracji Defachang	powstałej	
w	1936	roku,	gdzie	będą	mieli	Państwo	

14 | śniadanie	•	lunch

REJS PO JANGCY

Dopłynięcie	do	Wielkiej Tamy Trzech 
Przełomów	 –	 gigantycznej	 budowli,	
która	na	 zawsze	zmieniła	otaczający	
krajobraz.	Po	pokonaniu	śluzy	dalsza,	
krajobrazowa	część	rejsu.	W	progra-
mie przełom Xiling	 oraz	 przełom 
Wu.	Kolacja	i	nocleg	na	statku.

5 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

REJS PO JANGCY 

Wcześnie	 rano	 wyruszamy	 w	 dal-
szy	rejs.	Zobaczymy	ostatni	z	 trzech	
przełomów	–	przełom Qutang.	W	za-
leżności	od	poziomu	wody	rejs	przez	
tzw.	Małe Trzy Przełomy	znajdujące								
się	 na	 jednym	 z	 dopływów	 Jangcy,	
rzece Daning	 lub	spływ	 innym	z	do-
pływów	 rzeki	 –	 strumieniem Shen-
nong.	Nocleg	na	statku.

6 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

REJS PO JANGCY 

Po	śniadaniu	zejście	na	ląd	i	zwiedza-
nie	 starożytnej	 pagody Shibaozhai 
lub	 wizyta	 w	 Fengdu	 (zwanym	 też	
Miastem Duchów)	 –	 jednym	 z	 naj-
ciekawszych	 miejsc	 odwiedzanych	
podczas	rejsu,	gdzie	znajduje	się	góra 
Pingdu Shan,	 nazywana	 siedliskiem	
duchów	 i	 diabłów.	Powrót	 na	 statek
i	kontynuacja	rejsu.

7 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

REJS PO JANGCY• CHON-
GQING • CHENGDU

Dopłynięcie	 do	 Chongqing	 –	 jedne-
go	 z	 największych	 miast	 w	 Chinach	
(aglomeracja	 liczy	 ponad	 30	 mln	
mieszkańców).	 Zakończenie	 rejsu.	
Przejazd	 do	 stolicy	 prowincji	 Syczu-
an	–	Chengdu.	Po	drodze	zwiedzanie	
jednego	z	najsłynniejszych	chińskich	
zespołów	 jaskiń	 –	 grot Dazu.	 Kola-
cja	w	lokalnej	restauracji,	gdzie	będą	
Państwo	mieli	okazję	spróbować	tra-
dycyjnej	kuchni syczuańskiej.	Nocleg	
w	Chengdu.

8 | śniadanie	•	kolacja
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16 dni

Chiny z Tybetem

Najznamienitsze	miasta	Chin	połączone	z	wizytą	na	Dachu	Świata,	gdzie	będą	Państwo	mieli	oka-
zję	poznać	tajemnice	Tybetu.	Liczne	klasztory,	bogactwo	kultury	i	zapierające	dech	w	piersiach	wi-
doki	na	otaczające	Himalaje	–	to	gwarancja	niezapomnianej	przygody.

Chiny | Tybet

• PEKIN

• XI’AN

• LHASA

• TSEDANG

• GYANTSE

• SHIGATSE

• CHENGDU

• SZANGHAJ

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden	
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

PEKIN 

Przylot	do	Pekinu.	Po	południu	zwie-
dzanie	 największego	 miejskiego	
placu	 na	 świecie,	 Placu Tiananmen 
położonego	 w	 samym	 sercu	 Pekinu.	
Przejazd	 obok	 obiektów olimpij-
skich.	Kolacja	i	czas	wolny.

2 | lunch	•	kolacja

PEKIN

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Zakaza-
nego Miasta	 (UNESCO),	 zwanego	
też	 Zimowym	 Pałacem Cesarskim.	
Pałac	wznosi	się	dokładnie	w	samym	
centrum	 starego	 Pekinu.	 Budowa	
Zakazanego	 Miasta	 rozpoczęła	 się
w	1406	roku	za	czasów	dynastii	Ming																	
i	trwała	14	lat.	Pałac	był	rezydencją	
24	 cesarzy	 z	 dynastii	 Ming	 i	 Qing.	

3 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

31

Chiny | Tybet

PEKIN

Wyprawa	poza	miasto	na	Wielki Mur 
(UNESCO),	 którego	 budowę	 rozpo-
czął	pierwszy	 cesarz	Chin	 z	dynastii	
Qin.	Wielki	Mur	miał	 chronić	 cesar-
stwo	przed	najazdami	koczowniczych	
plemion.	 Część	 Muru,	 która	 zacho-
wała	 się	 do	 czasów	 współczesnych,	
została	wzniesiona	 za	 czasów	 dyna-
stii	Ming	 i	 była	 częścią	 Jedwabnego	
Szlaku.	Ta	największa	budowla	świata	
rozciąga	się	na	długości	6350	kilome-
trów,	mogą	z	niej	Państwo	podziwiać	
przepiękne	 krajobrazy	 otaczających	
ją	 gór	 Tianshou.	 Zwiedzanie	 doliny	
Grobowców Cesarzy Dynastii Ming,	
spacer	 Drogą Kamiennych Postaci.	
Nocleg	w	Pekinie.

4 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

XI’AN

Rano	 przyjazd	 do	 Xi’an,	 starożytnej	
stolicy	 cesarstwa.	 Zwiedzanie	 mia-
sta:	spacer	po	zabytkowych murach 
miasta, podziwianie Wieży Dzwonu 
i Wieży Bębna	 usytuowanych	w	 sa-
mym	 sercu	 Xi’an.	 Spacer	 po	dzielni-
cy muzułmańskiej -	 pełnej	 wąskich	
uliczek	 wypełnionych	 straganami	
oferującymi	wyroby	 rzemiosła	 ludo-
wego	 i	 pamiątki.	Wizyta	 w	Wielkim 
Meczecie	 -	 jednym	 z	 najstarszych	
meczetów	 w	 Chinach,	 który	 jest	
znakomitym	 przykładem	 połączenia	

6 | lunch	•	kolacja

XI’AN

Po	śniadaniu	wizyta	w	Muzeum Pro-
wincji Shaanxi	 -	posiadającym	boga-
te	 zbiory	 ukazujące	 historię	 tej	 pro-
wincji	 od	 czasów	 prehistorycznych	
po	 okres	 panowania	 dynastii	 Qing.	
Zwiedzanie	 Pagody Dzikiej Gęsi
z	 VII	 wieku	 -	 symbolu	 Xi’an.	 Prze-
jazd	do	Muzeum Armii Terakotowej 
(UNESCO)	 -	 grobowca	 pierwszego	
chińskiego	 cesarza,	 Qin	 Shi	 Huang	
Di,	 którego	 strzeże	 armia	 ośmiu	 ty-
sięcy	 figur	 naturalnej	 wielkości	 wy-
konanych	 z	 wypalonej	 gliny.	 Nocleg	
w	Xi’an.

7 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LHASA 

Wizyta	 w	 klasztorze Jokhang ma-
jącym	 ponad	 1300	 lat,	 następnie	
spacer	 wzdłuż	 słynnej	 ulicy Bark-
hor,	wokół	klasztoru	Jokhang.	Zwie-
dzanie klasztoru Sera,	 założonego	
w	 1419	 roku,	 będącego	 jednym
z	najświętszych	sanktuariów	Tybetu.	
Nocleg	w	Lhasie.

9 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LHASA 

Wizyta	w	Pałacu Potala	 -	dawnej	zi-
mowej	 rezydencji	 Dalai	 Lamy	 i	 cen-
trum	 tybetańskiego	 rządu.	 Główna	
konstrukcja	 została	 zbudowana	
przez	 piątego	 Dalai	 Lamę	 w	 XVII	
wieku.	 Następnie	 zwiedzanie	 byłej	
letniej	rezydencji	Dalai	Lamy	-	 	Nor-
bulingka.	 Kolejno	 wizyta	 w	 klaszto-
rze Drepung,	 którego	 historia	 sięga	
początku	XV	wieku.	Był	to	największy	
klasztor	 w	 Tybecie	 oraz	 zwiedzanie	
tybetańskiej pracowni dywanów.	
Powrót	do	hotelu	i	nocleg.

10 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LHASA • TSEDANG

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Tsedang.	
Wizyta	 w	 Yumbulakang,	 legendar-

11 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

TSEDANG • GYANTSE 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Gyantse.	
Po	drodze	będą	Państwo	mieli	okazje	
oglądania	 spektakularnych	 krajobra-
zów	 oraz	 przełęczy Khampa,	 Karo 
i Simu	 z	 ich	 olśniewającymi	widoka-
mi.	 Następnie	 przejazd	 nad	 jezioro 
Yamdrok Tso,	 zwanym	 też	Świętym 
Jeziorem Skorpiona	 i	 podziwianie	
zapierających	 dech	 w	 piersiach	 lo-
dowców Karola.	 Po	 przyjeździe	 do	
Gyantse	 rzut	 oka	 na	 majestatyczną	
Twierdzę Dzong,	 gdzie	 tybetańskie	
wojska	i	mnisi	zostali	pokonani	przez	
inwazję	brytyjskiej	armii	na	początku	
dwudziestego	wieku.	Góruje	ona	nad	
Gyantse	i	rozciąga	się	z	niej	niesamo-
wity	 widok	 na	 okoliczny	 krajobraz	
i	 otaczającą	 ją	 dolinę.	 Po	 południu	
wizyta w klasztorze Palkho,	miejscu	
gdzie	 znajduje	 się	 stupa Khumbum
z	dziesięcioma	tysiącami	wizerunków	
Buddy.	Nocleg	w	hotelu	w	Gyantse.

12 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

SZANGHAJ 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta:	 spacer	
po	słynnym	Bundzie	-	historycznym	bul-
warze nad rzeką Huangpu	 oraz	 wizyta 
w	przepięknych	ogrodach Yu,	założonych	
za	czasów	panowania	dynastii	Ming	w	XVI	
wieku.	 Kolejo	 przejazd	 od	 nowoczesnej	
dzielnicy	miasta	 -	Pudong	 i	 wjazd	 szyb-
ką	 windą	 na	 wieżę telewizyjną „Perła 
Orientu”	(263	metry),	z	której	będą	mogli	
Państwo	podziwiać	wspaniałą	panoramę	
Szanghaju.	Powrót	do	hotelu	i	nocleg.

15 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

Zakazane	 Miasto	 jest	 największym	
zespołem	 pałacowym	 na	 świecie
i	 zajmuje	 powierzchnię	 720	 tysięcy	
metrów	 kwadratowych.	Zwiedzanie	
Pałacu Letniego	 (UNESCO)	 -	 naj-
lepiej	 zachowanego	Ogrodu	 Cesar-
skiego,	którego	chińska	nazwa	Yihe 
Yuan	oznacza	Ogród	Pielęgnowania	
Harmonii.	 Miejsce	 to	 jest	 połącze-
niem	 pięknej	 scenerii	 z	 bogactwem	
architektury.	 Przejażdżka	 rikszami	
po	 urokliwych	 uliczkach	 najstar-
szej	 części	 miasta	 tzw.	 Hutongach.	
Wieczorem	 kolacja,	 podczas	 której	
głównym	daniem	będzie	specjalność	
kuchni	 lokalnej	 -	 kaczka po pekiń-
sku.

architektury	 islamu	z	tradycyjną	kla-
syczną	 architekturą	 Chin.	 Kolacja	 w	
tradycyjnej	 restauracji Defachang,	
powstałej	 w	 1936	 roku,	 gdzie	 będą	
mieli	 Państwo	okazję	 uczestniczenia	
w bankiecie pierożkowym.

nym	 pierwszym	 pałacu	 królewskim
w	 Tybecie.	 Kolacja	 i	 nocleg	 w	 Tse-
dang.XI’AN • LHASA

Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 lotnisko
i	 poranny	 lot	 do	 Lhasy.	 Po	 przylocie	
transfer	do	hotelu	i	zakwaterowanie.	
Czas	 wolny,	 który	 można	 poświęcić	
na	 odpoczynek,	 spacery po okolicy
w	 ramach	 aklimatyzacji	 oraz	 po-
dziwianie pięknych krajobrazów.
Nocleg.

8 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

GYANTSE • SHIGATSE
• LHASA • CHENGDU 

Po	 śniadaniu	przejazd	wzdłuż	 sino-ne-
palskiej	 autostrady	 do	 Shigatse.	 Zwie-
dzanie klasztoru Tashilunbo,	zbudowa-
nego	w	1447	 roku,	 będącego	 siedzibą	
Panczen	 Lamy	 i	 jednym	 z	 najpiękniej-
szych	istniejących	przykładów	tybetań-
skiej	 architektury.	 Transfer	 na	 lotnisko
w	 Lhasie	 i	 wieczorny	 przelot	 do	
Chengdu.	Po	przylocie	przejazd	do	ho-
telu,	zakwaterowanie	i	nocleg.

13 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

CHENGDU • SZANGHAJ 

Po	śniadaniu	zwiedzanie	miasta,	m.in.	
wizyta w Centrum Hodowli i Badań 
Pandy Wielkiej.	 Czas	 wolny,	 kolacja	
i	wieczorny	przelot	do	Szanghaju.	Po	
przylocie	 transfer	 do	 hotelu,	 zakwa-
terowanie	i	nocleg.

14 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

SZANGHAJ • POLSKA 

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

16 | śniadanie

PEKIN • XI’AN

Zwiedzanie	 Świątyni Nieba,	 która	
jest	jednym	z	największych	zabytków	
sakralnych	 Chin,	 a	 zarazem	 jednym	
z	 najpiękniejszych	 parków	 w	 Peki-
nie	 i	 cennym	 zabytkiem	 historycz-
nym	wpisanym	na	Listę	Światowego	
Dziedzictwa	Kulturowego	UNESCO.	
Zwiedzanie	 Świątyni Lamy	 -	 jednej	
z	 najznamienitszych	w	Pekinie	 świą-
tyń	 lamaistycznych	 ze	 wspaniałym	
posągiem	 Buddy Maitrei	 mającym	
26	 metrów	 wysokości.	 Czas	 wol-
ny	 -	 możliwość	 zrobienia	 zakupów
w targu Honggiao.	Przejazd	nocnym	
pociągiem	do	Xi’an	(miejsca	sypialne).

5 | śniadanie	•	lunch
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18 dni

Wyprawa koleją na Dach Świata

Zapraszamy	do	odwiedzenia	z	nami	Dachu	Świata,	gdzie	dostaniemy	się	najwyżej	położoną	ko-
leją	na	świecie.	Wspaniałe	zabytki	Tybetu	połączyliśmy	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.

Chiny | Tybet

• SZANGHAJ

• PEKIN

• XI’AN

• XINING

• LHASA

• KANTON

• MAKAO

• HONG KONG

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

SZANGHAJ

Przylot	do	Szanghaju,	transfer	do	ho-
telu	na	kolację.	Czas	wolny	na	odpo-
czynek	po	długiej	podróży.	

2 | kolacja

SZANGHAJ

Po	śniadaniu	wizyta	w	Szanghajskim 
Muzeum Historii	 -	 posiadającym	
ponad	 120	 000	 eksponatów	 uka-
zujących	 bogactwo	 sztuki	 chińskiej	
na	 przestrzeni	 dziejów.	 Spacer	 po	
malowniczym	 bulwarze,	 słynnym	
Bundzie,	 z	 którego	 rozpościera	 się	
widok	 	 	 na	 nowoczesne	 budynki	 po	
drugiej	 stronie	 rzeki Huangpu.	 Wi-
zyta	 w	 przepięknych	 ogrodach Yu,	

3 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja
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Chiny | Tybet

PEKIN

Przyjazd	do	Pekinu	w	godzinach	po-
rannych.	Zwiedzanie	Świątyni Nieba,	
która	 jest	 jednym	z	największych	za-
bytków	 sakralnych	 Chin,	 a	 zarazem	
jednym	 z	 najpiękniejszych	 parków	
w	Pekinie	 i	cennym	zabytkiem	histo-
rycznym	 wpisanym	 na	 Listę	 Świa-
towego	 Dziedzictwa	 Kulturowego	
UNESCO.	 Zwiedzanie	 Świątyni 
Lamy	 -	 jednej	 z	 najznamienitszych
w	Pekinie	świątyń	lamaistycznych	ze	
wspaniałym	 posągiem	 Buddy Ma-
itrei	mającym	26	metrów	wysokości.	
Wieczorem	 kolacja,	 podczas	 której	
głównym	daniem	będzie	 specjalność	
kuchni	lokalnej	-	kaczka po pekińsku.	
Nocleg	w	Pekinie.

5 | lunch	•	kolacja

PEKIN

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 najwięk-
szego	 miejskiego	 placu	 na	 świe-
cie,	 Placu Tiananmen	 położonego
w	samym	sercu	Pekinu.	Przejazd	obok	
obiektów olimpijskich.	 Zwiedzanie	
Zakazanego Miasta,	 zwanego	 też	Zi-
mowym Pałacem Cesarskim	 (UNE-
SCO).	Pałac	wznosi	się	dokładnie	w	sa-
mym	centrum	starego	Pekinu.	Budowa	
Zakazanego	 Miasta	 rozpoczęła	 się
w	1406	roku	za	czasów	dynastii	Ming	
i	trwała	14	lat.	Pałac	był	rezydencją	24	
cesarzy	z	dynastii	Ming	i	Qing.	Zakaza-
ne	Miasto	jest	największym	zespołem	
pałacowym	 na	 świecie	 i	 zajmuje	 po-
wierzchnię	 720	 tysięcy	metrów	 kwa-
dratowych.	Zwiedzanie	Pałacu Letnie-
go	(UNESCO)	-	najlepiej	zachowanego	
Ogrodu	Cesarskiego,	którego	chińska	
nazwa Yihe Yuan	 oznacza	 Ogród	
Pielęgnowania	 Harmonii.	 Miejsce	
to	 jest	 połączeniem	 pięknej	 scenerii
z	bogactwem	architektury.	Przejażdż-
ka	 rikszami	 po	 urokliwych	 uliczkach	
najstarszych	części	miasta	tzw.	Huton-
gach.	Nocleg	w	Pekinie.	

6 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

XI’AN

Rano	 przyjazd	 do	 Xi’an,	 starożyt-
nej	 stolicy	 cesarstwa.	 Zwiedzanie	
miasta:	 spacer	 po	 zabytkowych 
murach miasta, Wieża Dzwonu
i Wieża Bębna	usytuowane	w	samym	
sercu	 Xi’an;	 Wielki Meczet	 -	 jeden

8 | lunch	•	kolacja XI’AN

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Muzeum 
Armii Terakotowej	 (UNESCO)	 -	
grobowca	 pierwszego	 chińskiego	
cesarza	 Qin	 Shi	 Huang	 Di,	 którego	
strzeże	armia	ośmiu	tysięcy	figur	na-
turalnej	wilekości	wykonanych	z	wy-
palonej	 gliny.	 Po	 lunchu	 czas	 wolny,	
kolacja.	Nocleg	w	Xi’an.

9 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

założonych	za	czasów	panowania	dy-
nastii	Ming	w	XVI	wieku.	Wieczorem	
będą	Państwo	mieli	okazję	 zobaczyć	
występ	słynnej	Szanghajskiej Grupy 
Akrobatycznej.	Nocleg	w	Szanghaju.

mion.	 Część	 Muru,	 która	 zachowała	
się	 do	 czasów	 współczesnych,	 została	
wzniesiona	 za	 czasów	 dynastii	 Ming	
i	 była	 częścią	 Jedwabnego	 Szlaku.	 Ta	
największa	budowla	świata	rozciąga	się	
na	 długości	 6350	 kilometrów,	mogą	 z	
niej	Państwo	podziwiać	przepiękne	kra-
jobrazy	 otaczających	 ją	 gór	 Tianshou.	
Zwiedzanie	 doliny	Grobowców Cesa-
rzy Dynastii Ming,	 do	 których	 droga	
wiedzie Aleją Duchów	strzeżoną	przez	
monumentalne	posągi.	Po	południu	po-
wrót	do	Pekinu	 i	przejazd	nocnym	po-
ciągiem	do	Xi’an	(miejsca	sypialne).

z	najstarszych	meczetów	w	Chinach,	
który	 jest	 znakomitym	 przykładem	
połączenia	architektury	islamu	z	tra-
dycyjną	klasyczną	architekturą	Chin.	
Składa	 się	 głównie	 z	ogrodu	w	 stylu	
chińskim	 i	w	niczym	nie	 przypomina	
muzułmańskich	 meczetów	 z	 innych	
części	 świata.	 Kolacja	 w	 tradycyjnej	
restauracji Defachang	 powstałej
w	 1936	 roku,	 gdzie	 będą	mieli	 Pań-
stwo	 okazję	 uczestniczenia	 w	 ban-
kiecie pierożkowym.

SZANGHAJ • PEKIN

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 nowocze-
snej	 dzielnicy	 miasta	 -	Pudong	 oraz	
wjazd	szybką	windą	na	wieżę telewi-
zyjną - „Perła Orientu”	(263	metry),	
z	 której	 będą	 mogli	 Państwo	 podzi-
wiać	wspaniałą	panoramę	Szanghaju.	
Wieczorem	 przejazd	 nocnym	 pocią-
giem	do	Pekinu	(miejsca	sypialne).

4 | śniadanie	•	lunch

PEKIN • XI’AN 

Wyprawa	 poza	miasto	 na	Wielki Mur 
(UNESCO),	którego	budowę	rozpoczął	
pierwszy	 cesarz	 Chin	 z	 dynastii	 Qin.	
Wielki	 Mur	 miał	 chronić	 cesarstwo	
przed	 najazdami	 koczowniczych	 ple-

7 | śniadanie	•	lunch
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LHASA

Po	przyjeździe	zwiedzanie	klasztoru 
Sera,	założonego	w	1419	roku	będą-
cego	jednym	z	najświętszych	sanktu-
ariów	Tybetu.	Nocleg	w	Lhasie.

12 | lunch	•	kolacja

LHASA

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Pałacu 
Potala	 -	 dawnej	 zimowej	 rezydencji	
Dalai	 Lamy	 i	 centrum	 tybetańskiego	
rządu.	 Główna	 konstrukcja	 została	
zbudowana	przez	piątego	Dalai	Lamę	
w	 XVII	 wieku.	 Wizyta	 w	 klasztorze 
Jokhang	 mającym	 ponad	 1300	 lat,	
następnie	 spacer	 wzdłuż	 słynnej	
ulicy Barkhor,	 wokół	 klasztoru	 Jok-
hang.	Nocleg	w	Lhasie.

13 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LHASA

Zwiedzanie	 klasztoru Drepung,	
którego	 historia	 sięga	 początku	 XV	
wieku.	 Był	 to	 największy	 klasztor	
w	 Tybecie.	 Następnie	 wizyta	 w	 ty-
betańskiej pracowni dywanów.	 Po	
południu	wizyta	w	Norbulingka	-	by-
łej	letniej	rezydencji	Dalai	Lamy.	Noc-
leg	w	Lhasie.	

14 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

KANTON • MAKAO  

Po	śniadaniu	przejazd	autokarem	do	
Makao,	 zwanego	 również	 „Wschod-
nim Monte Carlo”.	 Po	 przyjeździe	
spacer	po	starej	części	miasta,	gdzie	
znajdują	się	ruiny katedry Świętego 
Pawła.	Zwiedzanie	położonej	u	pod-
nóża	wzgórza	Penha,	Świątyni Bogi-
ni Matki A-Ma.	Nocleg	w	Makao.

16 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

w	214	r.	p.n.e.:	Mauzoleum Sun Jat-se-
na,	który	uznawany	jest	za	„ojca	współ-
czesnych	 Chin”.	 Zwiedzanie	 Świątyni 
Rodziny Chen,	która	składa	się	z	zespo-
łu	XIX-wiecznych	budynków	wzniesio-
nych	w	tradycyjnym	stylu,	ufundowanej	
przez	 członków	 rodziny	Chen.	Nocleg
w	Kantonie.

Chiny | Tybet

XI’AN • XINING 

Po	śniadaniu	wizyta	w	Muzeum Pro-
wincji Shaanxi	 -	posiadającym	boga-
te	 zbiory	 ukazujące	 historię	 tej	 pro-
wincji	 od	 czasów	 prehistorycznych	
po	 okres	 panowania	 dynastii	 Qing.	
Zwiedzanie	 Pagody Dzikiej Gęsi
z	VII	wieku	-	symbolu	Xi’an.	Przejazd																		
na	lotnisko	i	przelot	do	Xining.	Nocleg	
w	Xining.	

10 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LHASA • KANTON 

Po	śniadaniu	przejazd	na	lotnisko	i	prze-
lot	do	Kantonu.	Po	przylocie,	jeżeli	czas	
pozwoli,	zwiedzanie	miasta	założonego	

15 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

HONG KONG • POLSKA 

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

18 | śniadanie

XINING • LHASA  

Przejazd	 słynnym	pociągiem	 -	Qing-
hai	 do	 Tybetu.	 Podróż	 trwa	 26	 go-
dzin,	 podczas	 których	 pociąg	 poko-
nuje	dystans	1956	kilometrów.	Przez	
ponad	960	kilometrów	pociąg	jedzie	
na	wysokości	ponad	4000	m	n.p.m.	

11 | śniadanie	•	lunch

MAKAO • HONG KONG  

Po	 śniadaniu	 rejs	 do	 Hong	 Kongu.	
Wjazd	 na	 Wzgórze Wiktorii,	 skąd	
rozpościera	 się	 wspaniały	 widok	 na	
miasto	 i	 zatokę.	 Następnie	 przejazd	
do	zatoki Repulse,	znajdującej	się	po	
drugiej	 stronie	 Hong	 Kongu.	 Zwie-
dzanie	 rybackiej	 wioski Aberdeen
i	 wizyta	 na	 słynnym	 targu Stanleya.	
Zakwaterowanie	 i	 nocleg	 w	 hotelu
w	Hong	Kongu.

17 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

35

29 dni

Wszystko o Chinach

W	trakcie	ponad	czterotygodniowej	podróży	proponujemy	Państwu	poznanie	niezwykle	bogatej	
historii	i	kultury	Państwa	Środka.	Od	cesarskich	stolic	północy,	przez	wspaniałe	metropolie	połu-
dnia	po	wizytę	w	słynącym	z	zapierających	dech	w	piersiach	widoków,	tajemniczym	Tybecie.

Chiny | Tybet

• SZANGHAJ

• ZHUJIAJIAO

• PEKIN

• LUOYANG

• XI’AN

• LHASA

• TSEDANG

• CHENGDU

• LIJIANG

• DALI

• KUNMING

• SHILIN

• GUILIN

• YANGSHUO

• KANTON

• HONG KONG

POLSKA 

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

SZANGHAJ  

Przylot	 do	 Szanghaju,	 zakwatero-
wanie	w	 hotelu,	 kolacja.	 Czas	wolny	
na	 odpoczynek	 po	 podróży.	 Nocleg
w	Szanghaju.

2 | kolacja



36

SZANGHAJ 

Zwiedzanie	 Muzeum Szanghajskie-
go	posiadającego	jedną	z	najlepszych	
kolekcji	 sztuki	w	Chinach.	Spacer	po	
słynnym	Bundzie	-	historycznym	bul-
warze nad rzeką Huangpu.	 Wizyta
w	przepięknych	ogrodach	Yu,	założo-
nych	 za	 czasów	 panowania	 dynastii	
Ming	w	XVI	wieku.	Wieczorem	pokaz	
słynnej	 Szanghajskiej Grupy Akro-
batycznej.	Nocleg	w	Szanghaju.

3 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

PEKIN

Przyjazd	 do	 Pekinu	 w	 godzinach	 po-
rannych.	Zwiedzanie	Świątyni Nieba,	
która	 jest	symbolem	Pekinu	oraz	naj-
doskonalszym	 przykładem	 architek-
tury	okresu	dynastii	Ming.	Zwiedzanie	
Świątyni Lamy	 –	 jednej	 z	 najznamie-
nitszych	w	Pekinie	świątyń	lamaistycz-
nych	ze	wspaniałym	posągiem	Buddy 
Maitrei	mającym	26	metrów	wysoko-
ści.	Wieczorem	kolacja,	podczas	której	
głównym	 daniem	 będzie	 specjalność	
kuchni	lokalnej	-	kaczka po pekińsku.

5 | lunch	•	kolacja

PEKIN 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 najwięk-
szego	 miejskiego	 placu	 na	 świe-
cie,	 Placu Tiananmen	 położonego
w	 samym	 sercu	 Pekinu.	 Przejazd	
obok	 obiektów olimpijskich.	 Na-
stępnie	 wizyta	 w	 Zakazanym Mie-
ście	 (UNESCO),	 zwanym	 również	
Zimowym Pałacem Cesarskim.	
Zwiedzanie	 Pałacu Letniego	 (UNE-
SCO)	-	najlepiej	zachowanego	Ogro-
du	 Cesarskiego,	 którego	 chińska	
nazwa Yihe Yuan	 oznacza	 Ogród	
Pielęgnowania	 Harmonii.	 Miejsce	
to	 jest	 połączeniem	 pięknej	 scenerii
z	 bogactwem	 architektury.	 Prze-
jażdżka	rikszami	po	urokliwych	ulicz-
kach	 najstarszej	 części	 miasta	 tzw.	
Hutongach.	Nocleg	w	Pekinie.

6 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

PEKIN • LUOYANG

Przyjazd	 do	 Luoyang.	 Zwiedzanie	
Grot Longmen	 (UNESCO),	 których	
budowa	 rozpoczęła	 się	mniej	więcej	
w	 493	 roku	 naszej	 ery.	 Ich	 ogólna	
liczba	 wynosi	 ponad	 2300.	Odkryto	
w	nich	przeszło	100	tys.	 figur,	3600	
dzieł	sztuki	kaligraficznej	oraz	40	pa-
gód	 buddyjskich.	 Po	 południu	 zwie-
dzanie	 miasta	 i	 czas	 wolny.	 Nocleg
w	Luoyang.

8 | lunch	•	kolacja

XI’AN

Przyjazd	 do	 Xi’an	 -	 dawnej	 stoli-
cy	 Chin.	 Zwiedzanie	 murów	 oraz	
bram starego miasta zbudowanych
w	czasach	dynastii	Ming.	Zwiedzanie	
Wieży Dzwonu i Wieży Bębna	usytu-
owanych	w	samym	sercu	Xi’an;	spacer	
do	 dzielnicy muzułmańskiej,	 wizyta	
w Wielkim Meczecie	 -	 jednym	z	naj-
starszych	meczetów	w	Chinach,	który	
jest	znakomitym	przykładem	połącze-
nia	 architektury	 islamu	 z	 tradycyjną	
klasyczną	 architekturą	 Chin.	 Kolacja	
w	tradycyjnej	restauracji Defachang 
powstałej	 w	 1936	 roku,	 gdzie	 będą	
mieli	 Państwo	 okazję	 uczestniczenia	
w bankiecie pierożkowym.

10 | lunch	•	kolacja

XI’AN

Przejazd	 do	 Muzeum Armii Tera-
kotowej (UNESCO)	 -	 grobowca	
pierwszego	 chińskiego	 cesarza	 Qin	
Shi	Huang	Di,	którego	strzeże	armia	
ośmiu	tysięcy	figur	naturalnej	wielko-
ści	wykonanych	z	wypalanej	gliny.	Po	
południu	czas	wolny.	Nocleg	w	Xi’an.

11 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

TSEDANG • LHASA

Po	śniadaniu	wizyta	w	Yumbulakang,	
legendarnym	pierwszym	pałacu	kró-
lewskim	w	Tybecie	 oraz	w	Grobow-
cach Tybetańskich Królów.	 Po	 po-
łudniu	powrót	do	Lhasy.	Czas	wolny,	
nocleg	w	Lhasie.

13 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

Chiny | Tybet

XI’AN • LHASA • TSEDANG

Po	 śniadaniu	 wizyta	 w	Muzeum Pro-
wincji Shaanxi,	 które	 posiada	 jedną
z	najlepszych	kolekcji	sztuki	w	Chinach.	
Zwiedzanie	Pagody Dzikiej Gęsi	 zbu-
dowanej	w	VII	wieku.	Transfer	na	lotni-
sko	i	przelot	do	Lhasy	(albo	opcjonalnie,	
w	zależności	od	godziny	wylotu,	trans-
fer	na	lotnisko	w	godzinach	porannych	
bez	zwiedzania	muzeum).	Po	przylocie	
zakwaterowanie	 w	 hotelu	 w	 Tsedang.	
Wizytaw	Klasztorze Trandruk Gompa,	
jednym	 z	 pierwszych	 klasztorów	 bud-
dyjskich,	 ufundowanym	 przez	 pierw-
szego	króla	Tybetu.	Nocleg	w	Tsedang.	

12 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

SZANGHAJ • ZHUJIAJIAO 
• SZANGHAJ  •  PEKIN

Całodniowa	 wycieczka	 i	 zwiedzanie	
Zhujiajiao	 -	 słynnego	miasteczka	 na	
wodzie.	 Jest	 ono	 połączone	 siecią	
kanałów	i	małych	mostów,	które	po-
wstały	 za	 panowania	 dynastii	 Ming.	
Było	ono	wielkim	i	ważnym	miejscem	
dla	handlu	 ryżem.	Powrót	do	Szang-
haju,	 transfer	 na	 dworzec	 kolejowy,	
przejazd	nocnym	pociągiem	do	Peki-
nu	(miejsca	sypialne).

4 | śniadanie	•	lunch

PEKIN • LUOYANG

Wyprawa	poza	miasto	na	Wielki Mur 
Chiński	 (UNESCO)	 jeden	 z	 siedmiu	
cudów	świata.	Ta	największa	budowla	
świata	rozciąga	się	na	długości	6350	
kilometrów.	Mogą			z	niej	Państwo	po-
dziwiać	 przepiękne	 krajobrazy	 ota-
czających	ją	gór	Tianshou.	Następnie	
przejazd	 i	 zwiedzanie	 Grobowców 
Cesarzy z Dynastii Ming,	do	których	
droga	 wiedzie	Aleją Duchów	 strze-
żoną	 przez	 monumentalne	 posągi.	
Transfer	na	dworzec	kolejowy	i	prze-
jazd	 nocnym	 pociągiem	 do	 Luoyang	
(miejsca	sypialne).

7 | śniadanie	•	lunch

LUOYANG • XI’AN 

Nad	 ranem	 przejazd	 do	 Klasztoru 
Szaolin	 -	 miejsca	 narodzin	 buddy-
zmu	 medytacyjnego	 Chan	 oraz	 ko-
lebki	 chińskiej	 sztuki	walki	 Kung	 Fu.	
Zwiedzanie	kompleksu klasztornego
i Lasu Stup,	 który	 jest	 cmentarzem	
największych	 mistrzów	 klasztoru.	
Powrót	 do	 Luoyang	 i	 przejazd	 noc-
nym	pociągiem	do	Xi’an	 (miejsca	 sy-
pialne).

9 | śniadanie	•	lunch

37

DALI • KUNMING 

Przejazd	 autokarem	 do	 Kunming	 -	
Miasta Wiecznej Wiosny,	 stolicy	
prowincji	 Yunnan.	 Zwiedzanie	 Mu-
zeum Prowincji Yunnan,	 wycieczka	
na Wzgórza Zachodnie,	 których	
ogromną	atrakcją	 jest	Brama Smoka 
-	 niezwykły,	 pełen	 grot	 zespół	 świą-
tynny,	zawieszony	na	pionowej	skale,	
z	której	rozciąga	się	widok	na	gładką	
tafle	jeziora	Dian Chi.	Wizyta	w	Wiel-
kim Pawilonie.	Nocleg	w	Kunming.

22 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

KUNMING • SHILIN
• KUNMING 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 słynnego	
Kamiennego Lasu,	jednego	z	najbar-
dziej	niesamowitych	zjawisk	natural-
nych	w	Chinach.	 Składa	 się	 on	 z	 80	
hektarów	niezliczonych	starożytnych	
wapiennych	urwisk	i	wzniesień,	stwo-
rzonych	w	wyniku	erozji	przez	wiatr	
i	wodę	około	270	milionów	lat	temu.	
Powrót	do	Kunming,	nocleg.	

23 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

KANTON

Przyjazd	 do	 Kantonu,	 zwiedzanie	
miasta,	między	innymi:	Świątyni Sze-
ściu Banianów,	Mauzoleum Sun Jat-
sena,	 który	 uznawany	 jest	 za	 „ojca	
współczesnych	 Chin”.	 Zwiedzanie	
Świątyni Rodziny Chen,	która	składa	
się	 z	 zespołu	 XIX-wiecznych	 budyn-
ków	 wzniesionych	 w	 tradycyjnym	
stylu,	 ufundowanej	 przez	 członków	
rodziny	Chen.	Nocleg	w	Kantonie.

27 | lunch	•	kolacja

CHENGDU

Wizyta	w	Centrum Hodowli i Badań 
Pandy Wielkiej	 -	 zlokalizowanym	
ok.	 10	 km	 od	 centrum	 Chengdu.	
Po	 powrocie	 czas	 wolny.	 Nocleg
w	Chengdu.

17 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LIJIANG

Po	 śniadaniu	 wycieczka	 do	 Śnież-
nej Góry Nefrytowego Smoka,	
wjazd	 wyciągiem krzesełkowym 
na wysokość 4000 metrów	 ponad	
poziomem	morza,	skąd	rozpościera	
się	 wspaniały	 widok	 na	 pobliskie	
ośnieżone	 szczyty	 i	 lodowce.	 Wi-
zyta w klasztorze Yufeng	 i	 leżącej	
w	 pobliżu	 wiosce Naxi.	 Po	 kolacji
w	restauracji	w	starej	części	miasta	
składającej	się	ze	specjałów	kuchni	
Lijiang,	 koncert	 orkiestry mniej-
szości narodowej Naxi.	 Nocleg
w	Lijiang.

19 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LIJIANG • DALI

Przejazd	do	Dali	w	godzinach	poran-
nych.	 Miasto	 liczy	 ponad	 3	 miliony	
mieszkańców.	 W	 czasach	 starożyt-
nych	 było	 stolicą	władców	 z	 dynastii	
Nanzhao	 i	 Dali.	 Zwiedzanie	 Starych 
Murów Miejskich,	 Bramy Miejskiej
i Ulicy Cudzoziemców.	Nocleg	w	Dali.

20 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LHASA

Wizyta	 w	Pałacu Potala,	 dawnej	 zi-
mowej	 rezydencji	 Dalai	 Lamy	 i	 cen-
trum	 tybetańskiego	 rządu.	 Główna	
konstrukcja	 została	 zbudowana	
przez	piątego	Dalai	Lamę	w	XVII	wie-
ku.	 Zwiedzanie	 klasztoru Sera,	 za-
łożonego	 w	 1419	 roku	 będącego	
jednym	z	najświętszych	sanktuariów	
Tybetu.	 Wizyta	 w	 klasztorze Jok-
hang	 mającym	 ponad	 1300	 lat,	 na-
stępnie	 spacer	 wzdłuż	 słynnej	 ulicy 
Barkhor,	 wokół	 klasztoru	 Jokhang.	
Nocleg	w	Lhasie.

14 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LHASA

Zwiedzanie	 klasztoru Drepung,	
którego	 historia	 sięga	 początku	 XV	
wieku.	 Był	 to	 największy	 klasztor	
w	 Tybecie.	 Następnie	 wizyta	 w	 ty-
betańskiej pracowni dywanów.	 Po	
południu	wizyta	w	Norbulingka	-	by-
łej	letniej	rezydencji	Dalai	Lamy.	Noc-
leg	w	Lhasie.	

15 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

Chiny | Tybet

Yangshuo.	 Zakwaterowanie	 i	 nocleg
w	hotelu	w	Yangshuo.

LHASA • CHENGDU

Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 lotnisko
i	przelot	do	stolicy	prowincji	Syczuan	
-	 Chengdu.	 Po	 przylocie	 zwiedzanie	
miasta	 m.in.:	 wioska Dufu	 (Dufu-
caotang),	 Świątynia Wuhou,	 która	
została	zbudowana	dla	uczczenia	pa-
mięci	 słynnego	 premiera	 królestwa	
Shu	z	Okresu	Trzech	Królestw	-	Zhu-
ge	Lianga.	Nocleg	w	Chengdu.	

16 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

CHENGDU • LIJIANG

Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko
i	 przelot	 do	 Lijiang,	miasteczka	 zbu-
dowanego	ponad	800	lat	temu,	które	
w	1997	 roku	zostało	wpisane	na	Li-
stę	Światowego	Dziedzictwa	Kultury	
UNESCO.	Zwiedzanie	Starego Mia-
sta, parku Stawu Czarnego Smoka,	
wizyta na dziedzińcu rodziny Mu
i w muzeum kultury mniejszości 
etnicznej Naxi Dongba.	 Nocleg
w	Lijiang.

18 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

KUNMING • GUILIN

Przelot	do	Guilin.	Po	przylocie	zwie-
dzanie Jaskini Trzcinowego Fletu 
i Góry Trąby Słonia,	 uważanej	 za	
najsłynniejszą	górę	w	Guilin.	Nocleg
w	Guilin.

24 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

HONG KONG • POLSKA

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

29 | śniadanie

YANGSHUO • GUILIN
• KANTON 

Po	śniadaniu	czas	wolny,	 który	moż-
na	 będzie	 poświęcić	 na	 zwiedzanie	
pięknych plenerów Yangshuo.	 Po	
południu	 powrót	 do	 Guilin,	 wieczo-
rem	 przejazd	 nocnym	 pociągiem	 do	
Kantonu	(miejsca	sypialne).

26 | śniadanie	•	lunch

DALI

Zwiedzanie	 słynnych	 Trzech Pagód 
zbudowanych	w	VIII	wieku,	aby	chro-
nić	mieszkańców	przed	nieszczęścia-
mi.	Najwyższa	z	pagód	ma	ponad	70	
metrów	wysokości.	Wizyta	w	Starym 
Mieście ludności Xizhou Bai	 (UNE-
SCO),	 podziwianie	 tradycyjnej	 cere-
monii parzenia herbaty ludu Bai,	rejs 
statkiem po jeziorze Erhai.	 Nocleg
w	Dali.

21 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

GUILIN • YANGSHUO

Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 przystań	
Zhujiang	 i	 rejs po rzece Li.	 Przyby-
cie	 do	 Yangshuo,	 zwiedzanie	 mia-
steczka	 i	wizyta	na	słynnym	bazarze 

25 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

KANTON • HONG KONG

Po	śniadaniu	rejs	do	„Perły	Orientu”	
Hong	 Kongu.	 Wjazd	 na	 Wzgórze 
Wiktorii,	skąd	rozpościera	się	wspa-
niały	 widok	 na	 miasto	 i	 zatokę.	 Na-
stępnie	 przejazd	 do	 zatoki Repulse 
znajdującej	 się	 po	 drugiej	 stronie	
Hong	 Kongu.	 Zwiedzanie	 rybackiej	
wioski Aberdeen	i	wizyta	na	słynnym	
targu Stanleya.	 Zakwaterowanie
i	nocleg	w	hotelu	w	Hong	Kongu.

28 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja
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38

17 dni

Na Dachu Świata 

Odkryj	z	nami	tajemnice	Dachu	Świata.	Niesamowite,	zapierające	dech	w	piersiach	widoki,	bogac-
two	kultury	i	sztuki,	wspaniałe	świątynie	i	klasztory	oraz	siedmiodniowe	safari	samochodami	z	na-
pędem	na	cztery	koła,	to	nasz	przepis	na	wyprawę	w	najwyższe	góry	świata.

Chiny | Tybet

• HONG KONG

• KUNMING

• ZHONGDIAN

• DEQUEN

• MARKHAM

• LHASA

• TSEDANG

• PEKIN

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden	
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

HONG KONG • KUNMING 

Przylot	 do	Hong	Kongu,	 transfer	 na	
lotnisko,	 przelot	 do	Kunming - Mia-
sta Wiecznej Wiosny,	będącego	sto-
licą	 prowincji	 Yunnan.	 Po	 przylocie	
transfer	do	hotelu	i	czas	wolny.

2 | lunch	•	kolacja

39

ZHONGDIAN   

Wizyta	w	Parku Narodowym Pudat-
so,	słynącym	ze	swych	malowniczych	
widoków	oraz	jezior Sudu i Napa.	Na-
stępnie	wizyta	w	wiosce mniejszości 
etnicznej Folk.	Nocleg	w	Zhongdian.

4 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

ZHONGDIAN • DEQUEN 

Po	śniadaniu	przejazd	autobusem	do	
oddalonego	 o	 ok.	 100	 km.	 Dequen.	
Po	drodze	wizyta	m.in.	nad	 jeziorem 
Napa i nad przełomem rzeki Jin-
sha.	 Wizyta	 w	 świątyni buddyjskiej 
Dongzhulin.	Nocleg	w	Dequen.

5 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

Chiny | Tybet

DEQUEN • MARKHAM
• LHASA  

Po	 śniadaniu	 wyjazd	 z	 Dequen
i	 początek	 siedmiodniowego safari 
samochodami	 z	 napędem	 na	 cztery	
koła,	 przez	 drogi	 i	 bezdroża	 Płasko-
wyżu	 Tybetańskiego.	 Trasa	 safari	
wiedzie	 przez	 miejscowości:	 Mark-
ham	(nocleg),	Zogong	(nocleg),	Baxoi	
(nocleg),	Rawok	(nocleg),	Bayi	(2	noc-
legi)	docierając	w	końcu	do	świętego	
miasta	 Lhasa	 (nocleg).	 Po	 drodze	
zobaczymy	m.in.	jedyny katolicki ko-
ściół w Tybecie, lodowiec, góry Don-
gala	 (5008	 m.n.p.m.)	 i	 Mila	 (5020	
m.n.p.m.),	 rzeki Yugu, Lanchang, je-
zioro Basum Tso, wioskę Nyingshi
i liczne klasztory buddyjskie.	

6 - 12 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LHASA  

Po	 śniadaniu	 wizyta	 w	 Pałacu Po-
tala	 -	 dawnej	 zimowej	 rezydencji	
Dalai	 Lamy	 i	 centrum	 tybetańskiego	
rządu.	 Główna	 konstrukcja	 została	
zbudowana	przez	piątego	Dalai	Lamę	

13 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LHASA  

Zwiedzanie	 klasztoru Drepung,	
którego	 historia	 sięga	 początku	 XV	
wieku.	 Był	 to	 największy	 klasztor	
w	 Tybecie.	 Następnie	 wizyta	 w	 ty-
betańskiej pracowni dywanów.	 Po	
południu	wizyta	w	Norbulingka	-	by-
łej	letniej	rezydencji	Dalai	Lamy.	

14 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

LHASA • TSEDANG

Całodniowa	 wycieczka	 autokarowa	
do	 Tsedang	 i	 zwiedzanie	 Yumbu-
lakang,	 legendarnego	 pierwszego	
pałacu	 królewskiego	w	 Tybecie.	 Na-
stępnie	podróż	do	klasztoru Chang-
zhu i klasztoru Samye,	 pierwszego	

15 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

w	 XVII	 wieku.	 Zwiedzanie	 klaszto-
ru Sera,	 założonego	 w	 1419	 roku	
będącego	 jednym	 z	 najświętszych	
sanktuariów	Tybetu.	Wizyta	w	klasz-
torze Jokhang	mającym	ponad	1300	
lat,	 następnie	 spacer	wzdłuż	 słynnej	
ulicy Barkhor,	 wokół	 klasztoru	 Jok-
hang.	Nocleg.

buddyjskiego	 klasztoru	 w	 Tybecie,	
wybudowanego	 przez	 króla	 Trisong	
Detsen	 w	 766	 roku.	 Klasztor	 Sa-
mye	 jest	 jednym	 z	 najważniejszych	
klasztorów	w	historii	Tybetu.	Nocleg
w	Tsedang.

KUNMING • ZHONGDIAN  

Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko
i	przelot	do	Zhongdian.	Po	przylocie	
wizyta w klasztorze Sumtzelling,	
jednym	 z	 najpopularniejszych	 bud-
dyjskich	 świątyń	 w	 Tybecie.	 Nocleg
w	Zhongdian.

3 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

TSEDANG • LHASA • PEKIN 

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

16 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

PEKIN • POLSKA  

Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko
i	przelot	do	Polski	przez	jeden	z	por-
tów	lotniczych	w	Europie.

17 | śniadanie
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Indie | Nepal

Informacje praktyczne

PRZELOTY
MIĘDZYNARODOWE

Przeloty	 odbywają	 się	 samolota-
mi	 rejsowymi	 z	 międzylądowaniem
w	jednym	z	europejskich	portów	lotni-
czych.	Przelot	z	portu	przesiadkowego	
do	Delhi	 trwa	około	8	 godzin,	 jest	 to	
uzależnione	 od	 linii	 lotniczych.	 Nato-
miast	przelot	z	portu	przesiadkowego	
do	Katmandu	zajmuje	około	9	godzin.	
Lot	 z	 Delhi	 do	 Katmandu	 trwa	 oko-
ło	 1,5	 godziny.	 Dokładne	 informacje
o	godzinach	przelotów	i	zbiórce	znajdą	
Państwo	w	liście	przewodnim,	wysyła-
nym	do	Uczestników	wycieczek.

KARTY PŁATNICZE

MasterCard	 czy	 Visa	 to	 jedne
z	 najpopularniejszych	 powszechnie	
akceptowanych	 w	 Indiach	 między-
narodowych	 kart	 płatniczych.	 Ho-
norowane	 są	 w	 większości	 dużych	
sklepów,	restauracjach	oraz	hotelach	
klasy	 średniej	 i	 wyższej.	 Natomiast
w	 Nepalu	 z	 uwagi	 na	 częste	 awarie	
prądu	lepiej	mieć	ze	sobą	odpowied-
nią	ilość	gotówki.

BEZPIECZEŃSTWO

Wyjeżdżając	do	Indii	i	Nepalu	należy	
być	 bardzo	 ostrożnym.	 Wszystkie	
dokumenty,	 pieniądze	 i	 wartościo-
we	 rzeczy	 powinniśmy	mieć	 zawsze	
przy	sobie.	Lepiej	nie	pozostawiać	ich
w	 bagażach,	 a	 tym	 bardziej	w	 poko-

TELEFONY KOMÓRKOWE

Indie: Używaną	w	 Indiach	siecią	 jest	
GSM.	Z	zasięgiem	w	miastach	raczej	
nie	 ma	 problemu,	 gorzej	 natomiast	
jest	 na	 prowincjach.	 Można	 zabrać	
z	 domu	 swój	 trzyzakresowy	 telefon,	
będzie	on	współpracował	z	hinduski-
mi	sieciami,	choć	wszystkie	rozmowy	
będą	uznawane	za	międzynarodowe.	
Można	 także	 dzwonić	 do	 Polski	 z	
telefonu	 w	 hotelu,	 bądź	 ogólnodo-
stępnych	budek	telefonicznych.	Cena	
połączenia	 na	 numer	 stacjonarny	
do	Polski	 jest	różna,	w	zależności	od	
miejsca:	od	kilkunastu	rupii	za	minutę	
(min.	to	15	rs).

Nepal: Ze	względu	na	wysokość	nad	
poziomem	 morza,	 w	 Nepalu	 może	
wystąpić	 problem	 z	 zasięgiem	 tele-
fonii	komórkowej.	Nie	ma	większego	
problemu	 z	 dostępem	 do	 interne-
tu,	 jednakże	 połączenie	 jest	 bardzo	
wolne.	Prosimy	pamiętać	o	 częstych	
przerwach	w	dostawie	prądu.

RÓŻNICA CZASU

Indie: Czas	 w	 całych	 Indiach	 jest	
ustawiony	według	czasu	w	Delhi.	Po-
mimo	dość	 sporej	powierzchni,	 obo-
wiązuje	 tam	 jedna	 strefa	 czasowa,	
wyprzedzająca	 czas	 w	 Polsce	 o	 3,5	
godziny	w	czasie	letnim	i		o	4,5	godzi-
ny	w	czasie	zimowym.

Nepal: Czas	 w	 Nepalu	 wyprzedza	
czas	w	Polsce	o	5	godzin	45	minut.
W	Nepalu	nie	ma	zmiany	na	czas	letni.

WALUTA I JEJ WYMIANA

Najlepiej zabrać ze sobą nowe nowe 
banknoty dolarowe. Ważne by były 

piękne	tkaniny	–	szale,	kapy,	obrusy,	itp.	

Nepal:	Obowiązującą	walutą	w	Nepa-
lu	jest	rupia	nepalska	(NPR).

1	USD	=	ok.	100	NPR

Na	 miejscu	 jest	 możliwość	 płacenia	
również	 dolarami.	 Walutę	 można	
wymieniać	 w	 kantorach	 i	 bankach.
W	Katmandu	 i	 Pokharze	 bankomaty	
są	dostępne,	jednak	z	uwagi	na	częste	
awarie	prądu	 lepiej	mieć	ze	sobą	od-
powiednią	ilość	gotówki.

możliwie jak najmniej zniszczone
i popisane.

Indie:	 Większość	 ważniejszych	 wa-
lut	takich	 jak	dolary,	 funty	brytyjskie	
czy	 euro	 może	 być	 wymieniona	 na	
terenie	 Indii	 na	 obowiązującą	 tam	
walutę:	 rupię	 indyjską	 (INR).	1	 rupia	
dzieli	się	na	100	pajs	 (paisa).	Waluty	
można	 wymieniać	 w	 bankach	 oraz	
kantorach,	 których	 jest	 dość	 sporo	
w	każdym	mieście.	 Pieniądze	można	
wymieniać	 także	w	hotelach,	 lecz	po	
nieco	niższym	kursie	niż	w	kantorach.

1	USD	=	ok.	63	INR	

Przykładowe	ceny:	
Opłaty	za	fotografowanie,	bądź	filmo-
wanie	przyjmowane	są,	ze	względu	na	
zmienny	kurs	walut,	tylko	w	Rupiach.	
Jest	to	zwykle	kwota	ok.	25	rs.	Ceny	
pamiątek	 zaczynają	 się	 od	 1$	 i	 nie	
mają	określonej	górnej	granicy.
• kartki	 pocztowe	 sprzedawane	

są	 najczęściej	 w	 pakietach	 –	 4	
paczki	po	10	kartek	–	100	rs.

• woda	-	od	15	rs.,
• coca-cola	-	od	15	rs.,
• piwo	w	restauracji	-	od	150	rs.
• dodatkowe	atrakcje,	jak	na	przy-

kład	 masaż	 relaksacyjny	 -	 od	
15$-50$

Jaipur	 słynie	 z	 kamieni	 szlachetnych
i	 półszlachetnych,	 których	 ceny	 zależą	
od	 jakości.	Nabyć	 tam	można	 również	

jach	hotelowych	podczas	nieobecno-
ści.	Dobrze	jest	skorzystać	z		hotelo-
wego	sejfu,	 jeśli	 jest	taka	możliwość.	
Powinno	 się	 zachować	 podstawowe	
środki	 ostrożności	 i	 korzystać	 ze	
zdrowego	 rozsądku.	 W	 razie	 wąt-
pliwości	 zawsze	 warto	 poradzić	 się	
pilota.
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ELEKTRYCZNOŚĆ

Indie:
Napięcie	 w	 Indiach	 wynosi	 240V.	
Jeśli	 podróżują	Państwo	 z	 jakimikol-
wiek	 urządzeniami	 elektrycznymi	
potrzebny	będzie	konwerter.	W	nie-
których	 hotelach	 istnieje	 możliwość	
jego	wypożyczenia.

Nepal:
Napięcie	w	Nepalu	wynosi	220V,	50	
Hz.,	 wtyczki	 brytyjskie,	 posiadające	
trzy	 prostokątne	 bolce.	 Jeśli	 podró-
żują	 Państwo	 z	 jakimikolwiek	 urzą-
dzeniami	 elektrycznymi	 potrzebny	
będzie	konwerter.	W	niektórych	ho-
telach	istnieje	możliwość	jego	wypo-
życzenia.

TRANSPORT

Przejazdy	 w	 Indiach	 i	 Nepalu	 odby-
wają	się	autokarami	lub	mikrobusami,
w	 zależności	 od	 grupy.	 Autokary	
często	 nie	 mają	 luku	 bagażowego,	
dlatego	w	niektórych	miastach	bagaż	
przewożony	 jest	 wewnątrz	 autoka-
ru	 lub	 na	 dachu.	 Podróż	 pociągiem	
nocnym	 odbywa	 	 się	 	 w	 wagonach	
sypialnych.	 Wagony	 te	 są	 klimaty-
zowane,	 lecz	 pozbawione	 kabin,
a	w	każdym	z	nich	 znajdują	 się	po	2	
toalety	 na	 końcach	 (jedna	 standar-
dowa	 i	 jedna	 turecka)	 oraz	 dodat-
kowa	 umywalka	 na	 końcu	 wagonu.	
Przestrzenie	 sypialne	 zaopatrzone	
są	w	od	4	do	6	 łóżek,	 po	2	 lub	3	po	
obu	 stronach.	 Samoloty	obsługujące	
połączenia	wewnątrz	Indii	to	najczę-
ściej	Boeing	737	lub	Airbus	A320	na-
leżące	 do	 hinduskich	 linii	 lotniczych.

OBSŁUGA PILOTA

Na	całej	trasie	wycieczki	grupa	znaj-
duje	 się	pod	opieką	polskiego	pilota,	
który	 udzieli	 Państwu	 	 informacji	 na	
temat	 trasy	 zwiedzania.	 W	 każdym	
odwiedzanym	 mieście	 opowiada-
niem	zajmuje	się	przewodnik	lokalny	
posługujący	 się	 językiem	angielskim.
W	zwiedzanych	miejscach	polski	pilot	
tłumaczy	 informacje	 przekazywane	
przez	przewodnika	lokalnego.

ZDROWIE I SZCZEPIENIA

Udając	 się	 zarówno	 do	 Indii,	 jak
i	 do	 Nepalu	 nie	 ma	 obowiązkowych	
szczepień.	 Do	 zalecanych	 należą	
szczepienia	 przeciwko:	 wirusowemu	
zapaleniu	wątroby	typu	A	i	B,	błonicy,	
tężcowi,	 durowi	 brzusznemu	 i	 polio.	
Warto	 zaopatrzyć	 się	 w	 przypadku	
podróży	w	rejony	zagrożone	malarią	
w	 leki	antymalaryczne	 (przed	wyjaz-
dem	 warto	 zasięgnąć	 rady	 lekarza	
specjalisty).	

WIZA

Obywatele	 polscy	 wyjeżdżający	
zarówno	 do	 Indii,	 jak	 i	 Nepalu,	 są	
zobowiązani	 do	 posiadania	 wizy.
W	celu	uzyskania	informacji	dotyczą-
cych	 formalności	wizowych,	prosimy
o	kontakt	z	naszym	biurem.

Indie | Nepal

Indie: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w New Delhi 
Indie,	New	Delhi,	50-M	Shantipath,	Chanakyapuri,	110	021.	|	Telefon:	(0091)	11	414	96	975
Faks:	(0091)	11268	71	914	|	E-mail:	newdelhi.polemb.info@msz.gov.pl	|	www.newdelhi.polemb.net

Indie: Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Mumbaju
Nirmal	Building,	11A,	11th	Floor,41/242	Backbay	Reclamation,	Nariman	Point,	Mumbai	400021
Telefon:	(0091)	22	2285	2631	|	Telefon	dyżurny:	(0091)	98	21995595	|Faks:	(0091)	22	22852638
E-mail:	mumbaj.kg.info@msz.gov.pl

Indie: Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Bangalore
Indie,	Bangalore	560001,	Sua	House,	26/1	Kasturba	Cross	Road.	|	Telefon:	(0091)	80	41120782	
Faks:	(0091)	80	22128189	|	E-mail:	polandblr@yahoo.com

Indie: Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Kalkucie
Indie,	Kalkuta,	687	Anandapur,	EM	Bypass,	700107	West	Bengal.	|	Telefon:	(0091)	33	6613	6828	
Telefon:	(0091)	33	6613	6264	|	Faks:	(0091)	33	6613	6800	|	E-mail:	consularofficer@gmail.com

Nepal:
Brak	polskiej	placówki	dyplomatycznej.	Najbliższa	ambasada	RP	znajduje	się	w	Indiach.

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE RP

Indie:
100....................................................................................................................................................................
101....................................................................................................................................................................
102....................................................................................................................................................................
0091.................................................................................................................................................................

Nepal:
100....................................................................................................................................................................
4228094........................................................................................................................................................
00977..............................................................................................................................................................
0048.................................................................................................................................................................

Policja
Straż	pożarna
Pogotowie
Numer	kierunkowy	do	Indii

Policja
Pogotowie
Numer	kierunkowy	do	Nepalu
Numer	kierunkowy	do	Polski

WAŻNE TELEFONY

Mimo	że	Indie	podzielone	są	na	różne	strefy	klimatyczne,	w	całym	kraju	można	zaobserwować	cztery	główne	pory	roku:	zimę,	
lato,	porę	przedmonsunową	i	pomonsunową.

Zima:	Zima	trwa	od	grudnia	do	lutego	na	prawie	całym	obszarze	Indii.	W	tym	okresie	dni	są	zimne	ze	średnią	temperaturą	10-
15°C.	W	wyżej	położonych	partiach	na	północy	kraju	może	się	jednak	zdarzyć	że	temperatura	spadnie	poniżej	0°C.

Lato:	Lato	w	Indiach	trwa	od	marca	do	czerwca.	W	tym	okresie	promienie	słoneczne	padają	prostopadle	na	subkontynent	indyj-
ski.	Średnia	temperatura	wynosi	około	32°C,	jednak	w	zachodnich	partiach	kraju	może	być	znacznie	wyższa.

Pora przedmonsunowa:	Jest	to	pora	kiedy	w	Indiach	spada	większość	rocznych	opadów.	Sercem	pory	przedmonsunowej	w	pra-
wie	całym	kraju	są	czerwiec,	lipiec,	sierpień	i	wrzesień.	Monsun	nadchodzi	wraz	z	ciężkimi,	wilgotnymi	wiatrami,	czemu	towarzy-
szą	gwałtowne	burze	i	wyładowania	atmosferyczne	zwane	„pęknięciem”	monsunu.

Pora pomonsunowa:	Ta	pora	zaczyna	się,	gdy	monsun	zaczyna	ustępować,	po	tym	jak	przejdzie	całe	Indie.	We	wrześniu	opady	
zmniejszają	się,	a	w	okolicach	listopada	monsun	zupełnie	mija.

KLIMAT W INDIACH

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Delhi 24,7° 14,3° 17° 22,5° 28,5° 32,4° 33° 30° 29,6° 29° 25,8° 20,3°

Bombaj 27° 23,6° 24,7° 27° 29,6° 29,6° 29° 28° 27,5° 27,5° 28,5° 27°

Madras 28,5° 24° 26° 28° 32,4° 32,4° 32° 30,2° 29,6° 29° 28° 25,8°

Klimat	Nepalu	kształtowany	 jest	przez	pasmo	Himalajów.	Na	południu	kraju	dominuje	klimat	zwrotnikowo-monsunowy,	cha-
rakteryzujący	się	ciepłymi	zimami	i		upalnymi	latami.	Natomiast	na	północy	kraju	dominuje	klimat	podzwrotnikowy	suchy	typu	
górskiego	z	zimnymi	latami	i	zimnymi	zimami.	Do	Nepalu	najlepiej	się	wybrać	pomiędzy	październikiem	a	majem.
zmniejszają	się,	a	w	okolicach	listopada	monsun	zupełnie	mija.

KLIMAT W NEPALU

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Katmandu 9,9° 12° 15,4° 19,2° 21,4° 23,6° 23,7° 23,5° 22° 19,2° 15° 11°

Pokhara 17° 18° 25° 27° 30° 29° 29° 27° 27° 26° 22° 18°
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20 dni

Wszystko o Indiach

Indie	to	niesamowita	kraina	kontrastów.	W	tym	samym	momencie	potrafią	zachwycić	swoim	ba-
śniowym	pięknem	i	zaszokować	zwyczajami	życia	mieszkańców.	Kraj	ten	to	sprawdzian	dla	każde-
go	podróżnika,	globtrotera	spragnionego	duchowego	katharsis.	Indie	przenoszą	turystę	w	magicz-
ny	świat	rodem	z	“Baśni	z	tysiąca	i	jednej	nocy”.

Indie

• DELHI

• DŻAJPUR

• FATEHPUR SIKRI

• AGRA

• WARANASI

• KALKUTA

• CHENNAI (MADRAS)

• MAHABALIPURAM

• PONDICHERRY

• TANDŻAWUR

• MADURAJ

• PERIYAR

• KOCHIN

• ALLEPPEY

• KOVALAM

• TRIVANDRUM

• BOMBAJ

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
podróżą.	Wylot	 do	 Indii	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 | 

DELHI

Przylot	 do	 Delhi,	 transfer	 do	 hote-
lu.	 Zwiedzanie	 stolicy	 Indii.	 Stare 
Delhi: Czerwony Fort	 (UNESCO)	
zbudowany	 przez	 władcę	 Szahdża-
hana,	 następnie	 wizyta	 w	 jednym
z	największch	meczetów	w	kraju	Dża-
ma Masdżid.	 Spacer	 po	 Radż Ghat 
–	 miejscu	 upamiętniającym	 Mahat-
mę Gandhiego.	 Kolejno	 udadzą	 się	
Państwo	 na	 Chandni Chowk,	 gdzie	
będzie	możliwość	 zakupu	 ciekawych	
pamiątek	 oraz	 poczucia	 atmosfery	
prawdziwego	orientalnego	bazaru.	Po	
południu	 zwiedzanie	Nowego Delhi:	
zwiedzanie Kutab Minar	 (UNESCO)	
–	 minaretu	 z	 kompleksu,	 który	 jest	
pozostałością	 pierwszego	 muzuł-
mańskiego	 miasta	 w	 Delhi,	 Mauzo-
leum Humayuna	 (UNESCO)	w	 stylu	

2 | śniadanie	•	obiadokolacja
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Indie

DELHI • DŻAJPUR 

Przejazd	do	Dżajpuru.	Stolica	stanu	Ra-
dżastan	nazywana	 jest	także	Różowym 
Miastem,	ponieważ	wszystkie	fasady	bu-
dynków	tego	historycznego	centrum	po-
malowane	są	tym	kolorem.	Fundatorem	
miasta	był	maharadża	Dżaj Singh II.	Było	
to	pierwsze	planowo	zakładane	miasto	w	
Indiach.	Układ	 urbanistyczny	 przetrwał	
bez	 zmian	 do	 dnia	 dzisiejszego.	 Jedną
z	 głównych	 atrakcji	 miasta	 jest	Obser-
watorium Astronomiczne,	 zaprojekto-
wane	 także	 przez	maharadżę.	 Po	 połu-
dniu	udamy	się	do	Muzeum Miejskiego 
znajdującego	 się	 w	 budynkach	 pałacu 
Maharadżów,	 w	 sąsiedztwie	 dzisiejszej	
posiadłości	 rodzinnej	władców	regionu.	
Obiadokolacja	w	prawdziwej	 hinduskiej	
restauracji	z	pokazem sztuki kulinarnej 
i ludowych tańców Radżastanu.	Nocleg	
w	Dżajpurze.
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DŻAJPUR

Od	rana	zwiedzanie	Fortu Amber,	 któ-
ry	do	1727	roku	pełnił	funkcję	siedziby	
klanu	Kaczwaha.	Po	drodze	zatrzymamy	
się	 na	 pamiątkowe	 zdjęcia	 przy	Pałacu 
Wiatrów,	czyli	Hawa Mahal,	najciekaw-
szej	fasadzie	w	mieście.	Wjazd do fortu 
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DŻAJPUR • FATEHPUR 
SIKRI • AGRA 

Przejazd	 do	 Fatehpur Sikri	 (UNE-
SCO)	–	dawnej	 stolicy	Mogołów.	 To	
wspaniały	 kompleks	 składający	 się
z	 pałaców,	 ogromnego	 meczetu
z marmurowym grobowcem szej-
ka Salima Chisti	 i	 sal	audiencyjnych.	
Całość	 otoczona	 murem	 z	 czerwo-
nego	 piaskowca	 powstała	 w	 czasie	
panowania	Akbara	Wielkiego.	Okres	
świetności	miasta	przypadał	na	dru-
ga	połowę	XVI	wieku.	Po	zwiedzaniu	
przejazd	do	Agry.	Nocleg.
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WARANASI

Przyjazd	 do	 Waranasi.	 Transfer	 do	
hotelu,	 zakwaterowanie.	 Następnie	
przejazd	do	Sarnath	–	centrum	bud-
dyzmu,	 w	 którym	 Budda	 wygłosił	
swoje	pierwsze	kazanie.	W	 III	wieku	
przed	nasza	era	cesarz	Asioka,	słyn-
ny	 wyznawca	 buddyzmu,	 zbudował	
w Sarnath Stupę.	Przepiękne	ogrody	
Waranasi	 dają	możliwość	 odpoczyn-
ku.	 Waranasi	 to	 miasto	 położone	
na	 brzegu	 Świętej Rzeki Ganges
i	 ośrodek	naukowy	antycznych	 Indii.	
To	 prawdopodobnie	 najwcześniej	
zamieszkałe	 miasto	 tego	 państwa.	
Od	niepamiętnych	czasów	było	waż-
nym	ośrodkiem	religijnym	Hindusów	
i	jest	głównym	celem	ich	pielgrzymek.	
O	 zachodzie	 słońca	 będziemy	mogli	
przyglądać	się	wieczornej	ceremonii 
„Arti”	 nad	 brzegami	 świętej	 rzeki.	
Nocleg	w	Waranasi.
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persko-indyjskim	 oraz	 Bramy Indii 
będącej	 jednym	z	symboli	miasta.	Na	
zakończenie	dnia	podziwianie	Pałacu 
prezydenckiego, gmachu parlamen-
tu	 oraz	 budynków administracyj-
nych	 (tylko	 z	 zewnątrz),	 a	 następnie	
przejazd	 do	Connaught Place (Rajiv 
Chowk)	 jednej	 z	 najbardziej	 tętnią-
cych	 życiem	 dzielnic	 biznesowych	
Delhi.	Powrót	do	hotelu	i	nocleg.

na słoniach.	 Zobaczmy	 tu	 wspaniałe	
sale audiencyjne, Pałac Luster i Zena-
nę.	Kolejnym	celem	naszego	zwiedzania	
będzie	 Fort Jaigarh,	 który	 jako	 starszy	
góruje	nad	Fortem	Amber.	Po	powrocie	
do	miasta	zajrzymy	do	szlifierni kamie-
ni szlachetnych i półszlachetnych.	 Na	
zakończenie	 dnia	 zobaczymy	 Gaitor,	
miejsce	upamiętniające	władców	miasta.	
Wieczorem	 spacer	 po	miejskich baza-
rach.	Nocleg	w	Dżajpurze.

AGRA • WARANASI

Rano	 zobaczymy	 Czerwony 
Fort (UNESCO)	 –	 fortyfikację	
obronną	 wzniesioną	 z	 czerwo-
nego	 piaskowca	 nad	 rzeka	 Ja-
muną.	 Architektura	 fortu	 to	
mieszanka	 stylu	 hinduskiego
i	 muzułmańskiego.	 Kolejny	 punkt	
programu	 to	 słynny	 pomnik	 miło-
ści	Tadż Mahal	 (UNESCO),	będący	
marmurowym	mauzoleum	małżon-
ki	 cesarza	 Szahdżahana	 –	Mumtaz	
Mahal.	 To	 jeden	 z	 siedmiu	 cudów	
współczesnego	 świata,	 budowany	
prawie	20	lat	przez	najlepszych	bu-
downiczych	 tamtych	 czasów.	 Biały	
marmur	ozdobiono	cennymi	kamie-
niami	 z	 Persji,	 Rosji,	 Afganistanu,	
Tybetu	i	Chin.	Wieczorem	przejazd	
na	 dworzec	 kolejowy.	 Podróż	 noc-
nym	pociągiem	do	Waranasi.
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WARANASI • KALKUTA

O	świcie	rejs łodziami po Gangesie.	
Najważniejszym	miejscem	 Świętego 
Miasta Waranasi	 jest	 rzeka	 i	 ghaty	
(schody	 prowadzące	 do	 wody).	 Od	
świtu	 aż	 do	 zmierzchu	 ghaty	 są	 za-
pełnione	ludźmi,	którzy	w	nadziei	na	
osiągnięcie	nirwany	odprawiają	świę-
te	 rytuały.	 Wizyta	 w	 miejscu,	 gdzie	
powstają	słynne na cały kraj jedwa-
bie.	Czas	wolny.	Wieczorem	transfer	
na	dworzec	kolejowy	 i	przejazd	noc-
nym	pociągiem	do	Kalkuty.
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DŻHANSI
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BANDHAWGARH

16 dni

Skarby Kultury Indii

Nasycony	koloryt	upalnego	regionu,	pełnego	surowych	twierdz	oraz	zabytkowych	pałaców,	w	któ-
rych	otoczeni	pięknem	i	bogactwem	rezydowali	maharadżowie,	spowija	Radżastan	w	atmosferę	
egzotycznego	marzenia.	Odkryj	z	nami	Skarby	Kultury	Indii.	

Indie

• DELHI

• ADŻMER

• PUSZKAR

• DŻODHPUR

• UDAJPUR

• DEOGARH

• DŻAJPUR

• FATEHPUR SIKRI

• AGRA

• DŻHANSI

• KADŻURAHO

• BANDHAWGARH

• KATNI

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
podróżą.	Wylot	 do	 Indii	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.
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DELHI

Przylot	 do	 Delhi,	 transfer	 do	 hote-
lu.	 Zwiedzanie	 stolicy	 Indii.	 Stare 
Delhi: Czerwony Fort	 (UNESCO)	
zbudowany	 przez	 władcę	 Szahdża-
hana,	 następnie	 wizyta	 w	 jednym
z	największch	meczetów	w	kraju	Dża-
ma Masdżid.	 Spacer	 po	 Radż Ghat 
–	 miejscu	 upamiętniającym	 Mahat-
mę Gandhiego.	 Kolejno	 udadzą	 się	
Państwo	 na	 Chandni Chowk,	 gdzie	
będzie	możliwość	 zakupu	 ciekawych	
pamiątek	 oraz	 poczucia	 atmosfery	
prawdziwego	orientalnego	bazaru.	Po	
południu	 zwiedzanie	Nowego Delhi:	
zwiedzanie Kutab Minar	 (UNESCO)	
–	 minaretu	 z	 kompleksu,	 który	 jest	
pozostałością	 pierwszego	 muzuł-
mańskiego	 miasta	 w	 Delhi,	 Mauzo-
leum Humayuna (UNESCO)	w	 stylu	
persko-indyjskim	 oraz	 Bramy Indii 
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TANDŻAWUR • MADURAJ 

Przejazd	 do	miasta	Maduraj.	Miasto	
słynie	 z	 cudownych	 świątyń,	 prze-
pięknych	 rzeźb	oraz	 z	 licznych	 festi-
wali,	 podczas	 których	 można	 zapo-
znać	się	z	bogatą	kulturą	miejscową.	
Zobaczymy	świątynię Minakszi,	któ-
rej	budowę	rozpoczęto	w	VII	w.,a	po	
trwającej	wieki	rozbudowie	jest	to	je-
den	z	największych	i	najważniejszych	
kompleksów	 świątynnych	w	 Indiach.	
Niedaleko	 świątyni	 znajduje	 się	
również	 wspaniały	 zbiornik wodny 
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MADURAJ • PERIYAR  

Podróż	 z	 energetycznego,	 zatłoczo-
nego	Maduraj	do	spokojnego	kuror-
tu Thekkady,	 będącego	 dystryktem	
Parku Narodowego Periyar.	 Trasa	
przejazdu	 poprowadzi	 nas	 przez	
Wzgórza Kardamonowe.	 Z	 okien	
autokaru	 będziemy	 podziwiać	 plan-
tacje herbaty, kauczuku i przypraw.	
Park	 Narodowy	 Periyar	 to	 jedno
z	najlepszych	miejsc,	w	którym	moż-
na	z	bliska	podziwiać	indyjskie	słonie.	
Przyjazd,	 zakwaterowanie	 w	 hotelu.	
Po	południu	wizyta	na	plantacji przy-
praw.	Nocleg	w	Periyar.
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PERIYAR • KOCHIN 

Po	śniadaniu	przejazd	do	Kochin	i	za-
kwaterowanie	 w	 hotelu.	 W	 czasach	
kolonii	 brytyjskich	 i	 portugalskich	
miasto	było	 jednym	z	głównych	por-
tów	 handlowych.	 Po	 południu	 zwie-
dzanie	 Kochin	 –	 Fort Kochi, Pałac 
Holenderski	 (wybudowany	 przez	
Portugalczyków	i	podarowany	radżo-
wi	 Kochin	 w	 roku	 1555),	 synagoga 
żydowska	 (z	 roku	 1568),	 chińskie 
sieci rybackie i kościół Świętego 
Franciszka	 (z	1546	roku	wzniesiony	
przez	 portugalskich	 franciszkanów,	
wewnątrz	znajduje	się	pierwszy	grób	
Vasco	 da	 Gamy).	 Wieczorem	 wizy-
ta	 w	 centrum	 kulturalnym	 Kochin,	
widowisko z tradycyjnymi tańcami 
Kathakali.	Nocleg	w	Kochin.
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MAHABALIPURAM
• PONDICHERRY 

Przejazd	do	Pondicherry,	francuskiej	
kolonii	 na	 wybrzeżu	 Indii,	 znanej
z	 przepięknej	 plaży	 wzdłuż	 prome-
nady	i	wielu	historycznych	obiektów.	
Po	 południu	 spacer	 po	 kolonialnej	
części	 miasta:	 zajrzymy	 do	 aśramu 
Śri Aurobindo,	zamieszkałego	kiedyś	
przez	Śri	Aurobindo	i	Matkę.	W	mie-
ście	 znajduje	 się	 	 także	 wiele	 niesa-
mowitych	 budynków kolonialnych, 
świątyń oraz katolickich kościołów.	
Nocleg	w	Pondicherry.
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PONDICHERRY
• TANDŻAWUR  

W	drodze	do	Tandżawuru	zatrzyma-
my	się	w	Ćidabaram,	 żeby	 zobaczyć	
świątynię Tańczącego Śiwy	z	IX–XIII.	
Ta	 leżąca	 nad	 ogromną	 sadzawką	
świątynia	 z	 zewnątrz	 pokryta	 jest	
fantastycznie	 malowanymi	 rzeźbami	
przedstawiającymi	tańczące	bóstwo.
W	mieście	 zajrzymy	do	Pałacu Kró-
lewskiego,	 w	 którym	 przechowywa-
na	 jest	 kolekcja	 wizerunków	 bóstw
z	 VII	 do	 XX	 wieku.	 Po	 południu	 wi-
zyta	 w	 monumentalnej,	 granitowej	
świątyni Brahadeeswara	 poświę-
conej	 Śiwie,	 która	 jest	 doskonałym	
przykładem	 elegancji	 i	 znakomitego	
detalu	 rzeźbiarskiego	 architektury	
Ćiolów	 z	 XI	 wieku.	 Następnie	 zwie-
dzimy	 bibliotekę	 Rajah Serfoji	 oraz	
Galerię Sztuki.	Nocleg	w	Tandżawur,	
nazywanym	 często	 „Miską ryżu Ta-
mil Nandu”.
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KALKUTA

Przyjazd	do	Kalkuty,	 transfer	do	ho-
telu	 i	 zakwaterowanie.	 Zwiedzanie	
miasta:	 Plac Dalhousie	 (nazwa	 po-
chodzi	 od	 inicjałów	 trzech	 bojow-
ników	 o	 wolność	 straconych	 przez	
Brytyjczyków),	Radż Bhavan	–	 rezy-
dencja	gubernatora	Bengalu	Zachod-
niego.	 Następnie	 neogotycki	 gmach 
Sadu Najwyższego, budynek Poczty 
Głównej	 z	 przepięknymi	 kolumnami	
korynckimi.	 Kolejno	 zwiedzanie:	 bu-
dynku Ratusza	 z	 1813	 roku	 zbudo-
wanego	w	stylu	toskańsko-doryckim,	
budynku Pisarzy	z	1780	roku	(obec-
nie	 siedziba	 urzędów)	 oraz	 wielu	
innych,	 ważnych	 obiektów	 kolonial-
nych.	 Potem	 wizyta	 na	 Targu Kwia-
tów,	 który	 odbywa	 się	 pod	 mostem	
Haora,	Marmurowy Pałac	 pełen	 lu-
ster,	żyrandoli	i	obrazów	wielkich	ma-
larzy	(m.in.	Rubensa).	Potem	Dom Ta-
gore,	 Kościół Katedralny Świętego 
Pawła	 (katedra),	 Muzeum Victorii, 
świątynia Kali	–	patronki	Kalkuty.	Na	
targu	przed	świątynią	można	zakupić	
wyroby	mosiężne.	 Następnie	 wizyta	
w Domu Matki Teresy	 (ośrodek	mi-
syjny).	Nocleg	w	Kalkucie.
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KOVALAM

Całodniowy	 wypoczynek	 na	 plaży.	
Nocleg	w	Kovalam.
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prawdziwe	potrawy	kuchni regional-
nej pełne	owoców	morza	 i	 świeżych	
warzyw.	Sieć	kanałów	wodnych	Kera-
li,	łącząca	odległe	wioski	i	wysepki	ze	
stałym	lądem	odgrywa	bardzo	ważną	
rolę	 w	 miejscowej	 gospodarce.	Rejs 
łodziami	 wśród	 zapierających	 dech	
w	 piersiach	 krajobrazów	 rozlewisk 
Kerali,	uważanych	za	jedno	z	najpięk-
niejszych	 miejsc	 na	 świecie.	 Nocleg	
na	łodziach.

Vandiyur Mariamman Teppakulam,	
jest	to	największy	zbiornik	świątynny
w	południowych	Indiach.	W	jego	cen-
trum	 znajduje	 się	 wyspa	 z	 ogrodem
i	pawilonem	świątynnym.	Zobaczymy	
także	siedzibę	miejscowego	władcy	–	
Pałac Tirumalai Nayak,	 zbudowany	
w	1636	roku	z	wyraźnymi	wpływami	
europejskiej	architektury	barokowej,	
Muzeum Gandiego	 oraz	 świątynię	
Koodal Azhagara.	Nocleg	w	Maduraj.

KALKUTA • CHENNAI 
(MADRAS)
• MAHABALIPURAM 

Rano	przejazd	na	 lotnisko	 i	wylot	do	
Chennai.	 Po	 przylocie	 przejazd	 do	
kurortu	 wypoczynkowego	 Mahaba-
lipuram.	 Po	 południu	 zwiedzanie.	 Ta	
niewielka	 miejscowość,	 malowniczo	
położona	 pomiędzy	 plażą,	 a	 laguną	
oraz	 osadą	 rybacką	 to	 udane	 połą-
czenie	historii,	wspaniałych	plaż	oraz	
znakomitej	 kuchni	 słynącej	 z	 ryb	 i	
homarów.	 Był	 to	 ważny	 port	 w	 cza-
sach	 panowania	 dynastii	 Pallawów,	
którego	rozkwit	przypada	na	wiek	VII.	
Wszystkie	zabytki	wpisane	są	na	listę	
UNESCO.	Dziś	zobaczymy	wspaniały	
zespół Rhata	czyli	tzw. Pięć Wozów	–	
monolitycznych,	kamiennych	świątyń	
planowanych	 jako	 rydwany	 proce-
syjne.	 Następnie	 zobaczymy	płasko-
rzeźbę „zejście Gangesu na ziemię” 
oraz	 wspaniałe	 świątynie:	 świątynię	
Kryszna Mandapa i świątynię Nad-
brzeżną.	Nocleg	w	Mahabalipuram.
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KOVALAM • 
TRIVANDRUM • BOMBAJ 

Rano	 przejazd	 na	 lotnisko	w	Trivan-
drum	i	przelot	do	Bombaju,	najwięk-
szej	 metropolii	 i	 centrum	 biznesu	
w	 Indiach	 oraz	 siedziby	 znanych	
wytwórni	 filmowych	 w	 kraju.	 Krótki	
objazd	 miasta,	 zobaczymy	 kolonial-
ną	 zabudowę	 centrum:	Wrota Indii, 
Muzeum Księcia Walii upamiętnia-
jące	wizytę	króla	Jerzego	V,	Dworzec 
Victorii	 (UNESCO)	 –	 najwspanial-
szy	 przykład	 budowli	 neogotyckiej	
w	 Indiach,	 budynki Uniwersytetu
i Sądu Najwyższego.	 Obejrzymy	
także	 nadbrzeżną promenadę	 oraz	
największą pralnię na świecie.	Czas	
na	odświeżenie	się	w	hotelu.	Transfer	
na	lotnisko.
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BOMBAJ • POLSKA 

Przelot	 do	 Warszawy	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.
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KOCHIN • ALLEPPEY

Przejazd	 do	 Alleppey,	 nazywanego	
indyjską Wenecją.	 Zaokrętowanie	
na	łodziach.	Każda	łódź	jest	komplek-
sowo	 wyposażona,	 wszystkie	 kajuty	
posiadają	 łazienkę.	 Podczas	 rejsu	
profesjonalny	 kucharz	 przygotuje	
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ALLEPPEY • KOVALAM 

Kontynuacja	 rejsu.	 Śniadanie	 na	
świeżym	 powietrzu	 przygotowane	
przez	 kucharza.	 Następnie	 przejazd	
autobusem	z	molo	do	kurortu	Kova-
lam,	 zakwaterowanie.	 Miasto	 słynie	
z	 przepięknych	 plaż	 i	 jest	 idealnym	
miejscem	na	wypoczynek.	Czas	wol-
ny,	relaks	na	pięknej	plaży.	Możliwość	
skorzystania	 ze	 słynnych	 odpręża-
jących	 masaży keraljskich.	 Nocleg
w	Kovalam.
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będącej	 jednym	z	symboli	miasta.	Na	
zakończenie	dnia	podziwianie	Pałacu 
prezydenckiego,	 gmachu parlamen-
tu	 oraz	 budynków administracyj-
nych	 (tylko	 z	 zewnątrz),	 a	 następnie	
przejazd	 do	Connaught Place (Rajiv 
Chowk) jednej	 z	 najbardziej	 tętnią-
cych	 życiem	 dzielnic	 biznesowych	
Delhi.	Powrót	do	hotelu	i	nocleg.

46

Indie

PUSZKAR • DŻODHPUR

Przejazd	do	Dżodhpuru,	drugiego	co	
do	wielkości	miasta	stanu	Radżastan.	
Dżodhpur	 posiada	 bardzo	 bogatą	
historię.	Fort,	pałace,	świątynie,	rezy-
dencje,	przyprawy,	materiały	i	bogac-
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DŻODHPUR • UDAJPUR

Wyjazd	 z	 Dżodhpuru.	 Po	 drodze	
zwiedzanie Ranakpur	 –	 prawdo-
podobnie	 najznakomitszego	 kom-
pleksu świątyń dżinijskich	 w	 In-
diach.	Główna	 świątynia	Ranakpuru	
została	 wybudowana	 w	 XV	 wieku
i	może	poszczycić	się	zarówno	pięk-
ną	 architekturą,	 jak	 i	 misternymi	
marmurowymi	 rzeźbami.	 Na	 szcze-
gólną	uwagę	zasługują	1444 kolum-
ny,	wyrzeźbione	w	białym	marmurze	
(każda	 inna).	 Przyjazd	 do	 Udajpuru,	
zakwaterowanie	 w	 hotelu.	 Nocleg
w	Udajpurze.
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UDAJPUR

Objazd	 wokół	 Jeziora Fatehsagar,	
które	 jest	 sztucznym	 zbiornikiem	
powstałym	w	1678	 roku.	Nad	 brze-
giem	 jeziora	 zobaczymy	Sahelion Ki 
Bari	 –	 ogród	 zbudowany	 dla	 kobiet	
z	otoczenia	dworu.	Do	dziś	działa	tu	
system	fontann,	który	napędzany	był	
kiedyś	wodą	z	pobliskiego	zbiornika.	
Następnym	 punktem	 programu	 bę-
dzie świątynia Jagdish	 –	największa	
i	 najważniejsza	 w	 mieście.	 Następ-
nie	 zwiedzanie	 gmachu	 kompleksu 
Pałacu Miejskiego,	 wzniesionego	
z	 marmuru	 i	 granitu.	 Dzień	 zakoń-
czymy	 krótkim	 rejsem po jeziorze 
Picola	 (jeżeli	 poziom	 wody	 będzie	
odpowiedni).	 Da	 nam	 to	 możliwość	
obserwacji	codziennego	życia	miesz-
kańców,	 którzy	 tłumnie	 gromadzą	
się	 w	 okolicznych	 ghatach.	 Podczas	
rejsu	 podziwiać	można	 również	ma-
jestatycznie	 unoszący	 się	 jakby	 na	
wodzie	 Lake Palace	 oraz	 górujący	
nad	 miastem	 Pałac Miejski.	 Nocleg
w	Udajpurze.
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UDAJPUR • DEOGARH

Przejazd	 do	 Deogarh.	 Po	 drodze
w	 niewielkiej	 miejscowości	 Nagda 
zobaczymy	dwie	wspaniałe	świątynie	
hinduskie	 z	 X	 wieku.	 Kawałek	 dalej,	
w Eklingdży	 zajrzymy	 do	 najważ-
niejszej	 świątyni dynastii Sisodja,
w	której	od	ponad	tysiąca	lat	czci	się	
wizerunek	boga	Śiwy.	Wnętrze	świą-
tyni	 ozdobione	 jest	 imponującymi	
srebrnymi	 dekoracjami.	 W	 Deogarh	
zobaczymy	 zapierający	 dech	w	 pier-
siach	fort należący do rodziny wład-
ców Mewaru.	W	czasach	świetności	
ich	terytorium	rozciągało	się	na	210	
wiosek	z	jednym	z	fortów	oddalonych	
aż	o	100	km.	W	ich	pałacach	próżno	
szukać	 złota,	 gdyż	 Mewarowie	 spę-
dzali	większość	swego	czasu	walcząc,	
zamiast	 skupić	 się	 na	 gromadze-
niu	 imponującego	 majątku.	 Nocleg
w	Deogarh.
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DEOGARH • DŻAJPUR

Przejazd	do	Dżajpuru.	Stolica	stanu	
Radżastan,	nazywana	jest	także	Ró-
żowym Miastem,	ponieważ	wszyst-
kie	 fasady	 budynków	 tego	 histo-
rycznego	 centrum	 pomalowane	 są	
tym	 kolorem.	 Fundatorem	 miasta	
był	 maharadża	 Dżaj Singh II.	 Było	
to	pierwsze	planowo	zakładane	mia-
sto	 w	 Indiach.	 Układ	 urbanistyczny	
przetrwał	 bez	 zmian	 do	 dnia	 dzi-
siejszego.	Jedną	z	głównych	atrakcji	
miasta	 jest	 Obserwatorium Astro-
nomiczne,	 także	 zaprojektowane	
przez	 maharadżę.	 Obiadokolacja
w	prawdziwej	hinduskiej	 restauracji
z pokazem sztuki kulinarnej i ludo-
wych tańców Radżastanu.	 Nocleg
w	Dżajpurze.
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two	kolorów	sprawiają,	że	miasto	wy-
różnia	 się	 na	 tle	 regionu.	 Dżodhpur	
nazywany	 jest	 często	 Błękitnym 
Miastem,	 ze	względu	na	dominujący	
kolor	 budynków.	 Po	 południu	 zwie-
dzanie Fortu Meherangarh,	 perły	
Dżodhpuru.	 Ta	 niezwyciężona	 for-
teca	 władców	 Marwaru	 położona	
jest	 na	 wzgórzu,	 skąd	 rozpościera	
się	 cudowna	 panorama	 okolicy.	 Ko-
ronkowe	 okna,	 balustrady,	 kasetony
i	 bramy	 rzeźbione	 przez	 lokalnych	
rzemieślników	–	dziś	trudno	uwierzyć,	
że	mamy	 do	 czynienia	 z	 kamieniem,
a	 nie	 z	 drewnem.	 Czas	 wolny,	 który	
można	 spędzić	 spacerując po ko-
lorowych bazarach miasta.	 Nocleg
w	Dżodhpurze.

DELHI • ADŻMER
• PUSZKAR 

Rano	 transfer	 na	dworzec kolejowy 
Nowe Delhi	 i	 przejazd	 pociągiem	
do	 Adżmeru.	 Następnie	 podróż	 do	
Puszkaru.	 To	 spokojne	 miasteczko	
usytuowane	 jest	 na	 skraju	 pustyni,	
wokół	Jeziora Pushkar.	 Jest	 jednym	
z	 ważniejszych	 miejsc	 pielgrzymek	
Hindusów.	Następnie	wizyta	w	świą-
tyni poświęconej bogu Brahmie.	
Miasto	 znane	 jest	 także	 z	 festiwalu 
wielbłądów,	który	odbywa	się	raz	do	
roku	późną	jesienią.	Krótkie	zwiedza-
nie	okolicy.	Nocleg	w	Puszkarze.
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Indie

DELHI

Przyjazd	do	Delhi.	Czas	wolny,	który	
można	 poświęcić	 na	 relaks	 i	 zakupy.	
Przejazd	do	hotelu	 i	czas	na	odświe-
żenie	się	przed	podróżą.	Transfer	na	
lotnisko.
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* KADŻURACHO
• BANDHAWGARH  

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Ban-
dhawgarh.	 To	mały	Park Narodowy 
o	powierzchni	448	km2,	leży	w	rejo-
nie Shahdol	 pośród	 wzgórz	 pasma 
Vindhya	i	ma	najliczniejszą	populację	
tygrysów	w	Indiach.	Wzgórza	przeci-
nają	doliny	z	błotnistymi	łąkami	nazy-
wanymi	przez	miejscowych	„Bohera”.	
Najniższym	punktem	parku	jest	Tala
(440	 m).	 Roślinność	 parku	 to	 głów-
nie	 lasy	 mieszane	 i	 bambusy.	 Ban-
dhawgarh	to	środowisko	życia	nie	tyl-
ko	tygrysów,	ale	i	ponad	22	gatunków	
dzikich	zwierząt	oraz	250	gatunków	
ptaków.	 Po	 południu	 safari.	 Nocleg
w	lodżach	Bandhawgarh.
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* BANDHAWGARH

Po	 śniadaniu	 safari.	 Następnie	 zo-
baczymy	 pozostałości	 Fortu Ban-
dhawgarh.	 Pierwsze	 wzmianki
o	forcie	pojawiają	się	w	starożytnych	
księgach	 Narad-Panch	 Ratra	 i	 Siva 
Purana.	 Ostatni	 mieszkańcy	 opu-
ścili	go	w	roku	1935.	Okolica	zwana	
jest	 także	 „Krainą Białego Tygrysa”.	
Ostatni	 tygrys	 został	 schwytany	
przez	 maharadżę	 Martand	 Sing-
ha	 w	 roku	 1951.	 Park	 Narodowy	
Bandhawgarh	 to	 środowisko	 życia	
gatunków	 charakterystycznych	 dla	
Indii	 Centralnych.	 To	 tu	 żyją	między	
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DŻAJPUR

Wyjazd	na	zwiedzanie	Fortu Amber,	
który	 do	 1727	 roku	 pełnił	 funkcję	
siedziby	klanu	Kaczwaha.	Po	drodze	
zatrzymamy	się	na	pamiątkowe	zdję-
cia	przy	Pałacu Wiatrów,	czyli	Hawa 
Mahal,	najciekawszej	fasadzie	w	mie-
ście.	Wjazd do fortu na słoniach.	Zo-
baczmy	tu	wspaniałe	sale audiencyj-
ne, Pałac Luster i Zenanę.	Kolejnym	
celem	 naszego	 zwiedzania	 będzie	
Fort Jaigarh,	 który	 jako	 starszy	 gó-
ruje	 nad	 Fortem	 Amber.	 Po	 powro-
cie	 do	 miasta	 zajrzymy	 do	 szlifierni 
kamieni szlachetnych i półszlachet-
nych.	Po	południu	udamy	się	do	Mu-
zeum Miejskiego	 znajdującego	 się	
w	 budynkach	 pałacu Maharadżów,
w	sąsiedztwie	dzisiejszej	posiadłości	
rodzinnej	 władców	 regionu.	 Na	 za-
kończenie	 dnia	 zobaczymy	 Gaitor,	
miejsce	 upamiętniające	 władców	
miasta.	 Wieczorem	 spacer	 po	 miej-
skich bazarach.	Nocleg	w	Dżajpurze.
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DŻAJPUR • FATEHPUR 
SIKRI • AGRA 

Przejazd	 do	 Fatehpur Sikri	 (UNE-
SCO)	–	dawnej	stolicy	Mogołów.	Jest	
to	 wspaniały	 kompleks	 składający	
się	 z	 pałaców,	 ogromnego	 meczetu	
z marmurowym grobowcem	 szej-
ka	 Salima	 Chisti	 oraz	 sal	 audiencyj-
nych.	 Całość	 otoczona	 jest	 murem	
z	 czerwonego	 piaskowca,	 powstała
w	czasie	panowania	Akbara	Wielkie-
go.	Okres	świetności	miasta	przypa-
dał	 na	 druga	 połowę	 XVI	 wieku.	 Po	
południu	zobaczymy	Czerwony Fort 
(UNESCO)	 –	 fortyfikację	 obronną	
wzniesioną	 z	 czerwonego	 piaskow-
ca	 nad	 rzeką	 Jamuną.	 Architektura	
fortu	to	mieszanka	stylu	hinduskiego
i	 muzułmańskiego.	 Kolejny	 punkt	
programu	 to	 słynny	 pomnik	 miłości	
Tadż Mahal (UNESCO),	będący	mar-
murowym	 mauzoleum	 małżonki	 ce-
sarza	Szahdżahana	–	Mumtaz	Mahal.	
To	jeden	z	siedmiu	cudów	współcze-
snego	 świata,	 budowany	 przez	 pra-
wie	20	lat	przez	najlepszych	budow-
niczych.	 Biały	 marmur	 ozdobiono	
cennymi	 kamieniami	 z	 Persji,	 Rosji,	
Afganistanu,	 Tybetu	 i	 Chin.	 Nocleg
w	Agrze.
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innymi antylopy, sambary i gazele 
Chinkra.	 Po	 południu	 kontynuacja	
safari,	 podczas	 którego	 będą	 mieli	
Państwo	 okazję	 do	 dalszego	 podzi-
wiania	 i	 fotografowania	 tych	 nie-
zwykłych,	 dzikich	 zwierząt.	 Nocleg
w	Bandhawgarh.

DELHI • POLSKA

Przelot	Warszawy	przez	 jeden	z	eu-
ropejskich	portów	lotniczych.

16 | 

AGRA • DŻHANSI
• KADŻURAHO 

Transfer	 na	 dworzec	 kolejowy	
w	 Agrze	 i	 przejazd	 pociągiem	 do	
Dżhansi.	 Następnie	 bezpośrednia	
podróż	 do	 Kadżuraho.	 Zwiedzanie	
kompleksu świątyń Kadżuraho 
(UNESCO),	znanych	z	rzeźb	o	tema-
tyce	erotycznej,	powstałych	na	prze-
strzeni	100	lat.	Do	dziś	z	85	świątyń	
przetrwało	 tylko	 22.	 Po	 południu	
zwiedzanie Wschodniej i Zachodniej 
Grupy Świątyń.	 Największą	 świąty-
nią	 jest	 świątynia Kandarija Maha-
dewa	poświęcona	bogu	Śiwa.	Nocleg	
w	Kadżuraho.

11 | śniadanie	•	obiadokolacja

* BANDHAWGARH
• KATNI • DELHI

Po	śniadaniu	przejazd	do	Katni,	mia-
sta	 słynącego	 z	 wydobycia	 wapieni
i	boksytów.	Następnie	przejazd	noc-
nym	 pociągiem	 do	 Delhi.	 Nocleg
w	pociągu.
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*	W	terminach	od	lipca	do	września	następuje	zmiana	programu.
			Szczegółowe	informacje	str.	51
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19 dni

Indie z mistycznym Nepalem

Wyobraź	sobie	soczystą	zieleń	dolin,	ośnieżone	szczyty	skąpane	w	słońcu	 i	krystalicznie	czyste	
górskie	powietrze.	Poczuj	ducha	wysokich	gór	 i	 ich	niekwestionowaną	potęgę.	Podziwiaj	 legen-
darne	świątynie	Kadżuraho	i	ich	unikalne,	jakby	przeniesione	z	Kamasutry,	dekoracje	rzeźbiarskie	
-	dotknij	z	nami	mistycznego	Nepalu.

Indie | Nepal

• DELHI

• MANDAWA

• DŻAJPUR

• RANTHAMBORE

• FATEHPUR SIKRI

• AGRA

• DŻHANSI

• ORCZIA

• KADŻURAHO

• WARANASI

• KATMANDU

• POKHARA

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem.	Wylot	 do	 Indii	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.
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DELHI

Przylot	 do	 Delhi,	 transfer	 do	 hotelu.	
Zwiedzanie	 stolicy	 Indii.	Stare Delhi: 
Czerwony Fort	 (UNESCO)	 zbudo-
wany	 przez	 władcę	 Szahdżahana,	
następnie	 wizyta	 w	 jednym	 z	 naj-
większch	 meczetów	 w	 kraju	 Dżama 
Masdżid.	Spacer	po	Radż Ghat	–	miej-
scu	upamiętniającym	Mahatmę Gan-
dhiego.	 Kolejno	 udadzą	 się	 Państwo	
na Chandni Chowk,	gdzie	będzie	moż-
liwość	 zakupu	 ciekawych	 pamiątek	
oraz	 poczucia	 atmosfery	 prawdziwe-
go	 orientalnego	 bazaru.	 Po	 południu	
zwiedzanie	 Nowego	 Delhi:	 zwiedza-
nie Kutab Minar	 (UNESCO)	–	mina-
retu	z	kompleksu,	który	 jest	pozosta-
łością	 pierwszego	 muzułmańskiego	
miasta	w	Delhi,	Mauzoleum Humay-
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DELHI • MANDAWA

Wyjazd	 do	 Mandawy.	 Jako	 jedna
z	 miejscowości	 regionu	 Shekhawati	
słynie	 ze	 wspaniałych Haveli	 (do-
mów	bogatych	kupców	–	niespotyka-
nych	nigdzie	indziej	w	Indiach),	ozda-
bianych	 fantastycznymi	 freskami
o	 różnorodnej	 tematyce:	 religijnej,	
erotycznej	i	społecznej.	Obiadokola-
cja z lokalną muzyką i tańcami.	Nocleg
w	Mandawie.
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* MANDAWA • DŻAJPUR

Przejazd	 do	 Dżajpuru.	 Stolica	 sta-
nu	 Radżastan,	 nazywana	 jest	 tak-
że	 Różowym Miastem,	 ponieważ	
wszystkie	 fasady	 budynków	 tego	
historycznego	 centrum	 pomalo-
wane	 są	 tym	 kolorem.	 Fundatorem	
miasta	 był	 maharadża	 Dżaj Singh 
II.	 Było	 to	 pierwsze	 planowo	 zakła-
dane	miasto	w	 Indiach.	Układ	urba-
nistyczny	 przetrwał	 bez	 zmian	 do	
dnia	 dzisiejszego.	 Ten	 sam	 władca	
zaprojektował	 także	 Obserwato-
rium Astronomiczne,	 które	 zoba-
czymy	 dzisiaj.	 Po	 południu	 udamy	
się	 także	 do	 Muzeum Miejskiego,	
znajdującego	 się	 w	 budynkach	 pa-
łacu Maharadżów,	 w	 sąsiedztwie	
dzisiejszej	 posiadłości	 rodzinnej	
władców	 regionu.	 Obiadokolacja
w	prawdziwej	hinduskiej	 restauracji
z pokazem sztuki kulinarnej i ludo-
wych tańców Radżastanu.	 Nocleg
w	Dżajpurze.
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* DŻAJPUR

Wyjazd	na	zwiedzanie	Fortu Amber,	
który	 do	 1727	 roku	 pełnił	 funkcję	
siedziby	klanu	Kaczwaha.	Po	drodze	
zatrzymamy	się	na	pamiątkowe	zdję-
cia	przy	Pałacu	Wiatrów,	czyli	Hawa 
Mahal,	najciekawszej	fasadzie	w	mie-
ście.	Wjazd do fortu na słoniach.	Zo-
baczmy	tu	wspaniałe	sale audiencyj-
ne,	Pałac Luster i Zenanę.	Kolejnym	
celem	 naszego	 zwiedzania	 będzie	
Fort Jaigarh,	który	jako	starszy	góru-
je	nad	Fortem	Amber.	Po	powrocie	do	
miasta	zajrzymy	do	szlifierni kamieni 
szlachetnych i półszlachetnych.	 Na	
zakończenie	 dnia	 zobaczymy	Gaitor,	
miejsce	 upamiętniające	 władców	
miasta.	 Wieczorem	 spacer	 po	 miej-
skich bazarach.	Nocleg	w	Dżajpurze.
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* DŻAJPUR • RANTHABORE 

Wyjazd	 do	Ranthambore	 –	miejsca,
w	 którym	 można	 spotkać	 tygrysy.	
Jego	czyste,	niczym	nie	skażone	śro-
dowisko,	 duża	 ilość	 płytkich	 jezior	
stwarza	 tym	 zwierzętom	 idealne	
warunki	do	życia.	Przejazd	do	hotelu.	
Wieczorem	 spotkanie z przyrodni-
kiem,	 który	 przybliży	 nam	 zwyczaje	
egzotycznej	 fauny.	Czas	wolny.	Noc-
leg	w	Ranthambore.
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* RANTHAMBORE 

Rozpoczęcie	porannego	safari w Re-
zerwacie Tygrysów Ranthambore.	
Rezerwat	 to	 doskonałe	 środowisko	
życia	tygrysów.	W	tym	malowniczym	
miejscu	można	 spotkać	 również	 sta-
da	 łosi	 i	krokodyli.	W	oddali	widocz-
ne	 są	 wały	 Fortu Ranthambore.	 Po	
południu	kontynuacja	safari,	podczas	
którego	 będą	 mieli	 Państwo	 okazję	
do	 dalszego	 podziwiania	 i	 fotogra-
fowania	 tych	 niezwykłych,	 dzikich	
zwierząt.	Nocleg	w	Ranthambore.
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* RANTHAMBORE
• FATEHPUR SIKRI • AGRA 

Przejazd	 do	 Fatehpur Sikri	 (UNE-
SCO)	 –	 dawnej	 stolicy	 Mogołów.	
Wspaniały	 kompleks	 składający	 się
z	 pałaców,	 ogromnego	 meczetu
z marmurowym grobowcem szej-
ka Salima Chisti	 i	 sal	audiencyjnych.	
Całość	 otoczona	 murem	 z	 czerwo-
nego	 piaskowca	 powstała	 w	 czasie	
panowania	Akbara	Wielkiego.	Okres	
świetności	miasta	przypadał	na	dru-
ga	połowę	XVI	wieku.	Po	południu	zo-
baczymy	Czerwony Fort (UNESCO)	
–	 fortyfikacja	 obronna	 wzniesiona
z	 czerwonego	 piaskowca	 nad	 rze-
ką	 Jamuną.	 Architektura	 fortu	 to	
mieszanka	 stylu	 hinduskiego	 i	 mu-
zułmańskiego.	 Kolejny	 punkt	 pro-
gramu	 to	 słynny	 pomnik	 miłości,	
Tadż Mahal	 (UNESCO),	 będący	
marmurowym	 mauzoleum	 małżon-
ki	 cesarza	 Szahdżahana	 –	 Mumtaz	
Mahal.	 To	 jeden	 z	 siedmiu	 cudów	
współczesnego	 świata,	 budowany	
przez	 prawie	 20	 lat	 przez	 najlep-
szych	 budowniczych.	 Biały	 marmur	
ozdobiono	 cennymi	 kamieniami
z	 Persji,	 Rosji,	 Afganistanu,	 Tybetu
i	Chin.	Nocleg	w	Agrze.
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Indie | Nepal

una (UNESCO)	w	stylu	persko-indyj-
skim	oraz	Bramy Indii	będącej	jednym
z	symboli	miasta.	Na	zakończenie	dnia	
podziwianie	 Pałacu prezydenckiego, 
gmachu parlamentu	 oraz	budynków 
administracyjnych	(tylko	z	zewnątrz),	
a	 następnie	 przejazd	 do	 Connaught 
Place (Rajiv Chowk)	 jednej	 z	 najbar-
dziej	 tętniących	 życiem	 dzielnic	 biz-
nesowych	 Delhi.	 Powrót	 do	 hotelu
i	nocleg.

AGRA • DŻHANSI
• ORCZIA • KADŻURAHO 

Przejazd	 porannym	 pociągiem Sha-
tabdi	do	Dżhansi.	Następnie	kontynu-
ujemy	przejazd	do	miasteczka	Orczia,	
które	 zostało	 założone	 w	 wieku	 XVI	
przez	 maharadżę	 Bundelu	 –	 Rudra	
Pratapa.	Wybrał	on	ten	obszar	wzdłuż	
brzegów	 rzeki	 Betwa,	 jako	 idealne	
miejsce	na	swoja	siedzibę.	Największą	
atrakcją	jest	Pałac Dżahangira.	Rozta-
cza	się	z	niego	spektakularny	widok	na	
okoliczne	zabytki.	Znakomite	propor-
cje	wnętrz,	zdobione	mozaikami	i	fre-
skami	 fasady	pozwalają	przenieść	 się	
w	czasy	świetności	regionu.	Zajrzymy	
także	 do	Radż Mahal,	 którego	mury	
pokryte	 są	 malowidłami	 przedsta-
wiającymi	 hinduskie	 mity,	 pobliskiej	
świątyni Lakszmi Narajan	oraz	zoba-
czymy kompleks kenotafiów.	Nocleg	
w	Kadżuraho.
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Indie | Nepal

RANTHAMBORE

DŻAJPUR

MANDAWA

DELHI

AGRA

BHARATPUR

10 dni

Klasyczne Indie 

Zobacz	wielką	miłość	zaklętą	w	marmurowym	cudzie,	pomniku	miłości	-	Tadż	Mahal.	Idealna	syme-
tria	tej	budowli	i	bogactwo	kamieni	szlachetnych	sprawia,	że	to	największy	zabytek	sztuki	muzuł-
mańskiej.	Podziwiaj	uroki	„Różowego	Miasta”	 i	chłoń	atmosferę	wielomilionowego	tygla	kultury,	
jakim	jest	Delhi.

Indie

• DELHI

• AGRA

• FATEHPUR SIKRI

• BHARATPUR

• RANTHAMBORE

• DŻAJPUR

• MANDAWA

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem.	Wylot	 do	 Indii	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 | 

2 | śniadanie	•	obiadokolacja

DELHI

Przylot	 do	 Delhi,	 transfer	 do	 hote-
lu.	 Zwiedzanie	 stolicy	 Indii.	 Stare 
Delhi:	 Czerwony Fort	 (UNESCO)	
zbudowany	 przez	 władcę	 Szahdża-
hana,	 następnie	 wizyta	 w	 jednym
z	największch	meczetów	w	kraju	Dża-
ma Masdżid.	 Spacer	 po	 Radż Ghat 
–	 miejscu	 upamiętniającym	 Mahat-
mę Gandhiego.	 Kolejno	 udadzą	 się	
Państwo	 na	 Chandni Chowk,	 gdzie	
będzie	możliwość	 zakupu	 ciekawych	
pamiątek	 oraz	 poczucia	 atmosfery	
prawdziwego	orientalnego	bazaru.	Po	
południu	 zwiedzanie	Nowego Delhi:	
zwiedzanie Kutab Minar	 (UNESCO)	
–	 minaretu	 z	 kompleksu,	 który	 jest	
pozostałością	 pierwszego	 muzuł-
mańskiego	 miasta	 w	 Delhi,	 Mauzo-
leum Humayuna	 (UNESCO)	w	 stylu	

50

KATMANDU • POKHARA

Rano	 wyjazd	 do	 Pokhary.	 Po	 drodze	
będziemy	podziwiać	wspaniałe wido-
ki na Himalaje.	 Przyjazd	 do	 Pokhary,	
malowniczej	 miejscowości	 położonej	
nad jeziorem Phewa.	Miasto	stanowi	
dobry	punkt	wypadowy	do	trekkingów	
po	okolicy.	Zakwaterowanie	w	hotelu.	
Czas	wolny.	Nocleg	w	Pokharze.
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POKHARA • KATMANDU

Powrót	do	Katmandu	i	zakwaterowa-
nie	w	hotelu.	Po	południu	wycieczka
do	 Bhaktapur.	 Miasto	 zostało	 naj-
prawdopodobniej	 założone	 przez	
króla	Ananda	Malla	w	889	 roku	na-
szej	ery.	Zwiedzanie	Siddha Pokhari,	
historycznego	 zbiornika	 nieopodal	
bram	miasta,	wybudowanego	za	cza-
sów	króla	Yakshya	Malla.	Następnie	
wizyta na Placu Durbar,	 w	 którego	
otoczeniu	 znajdują	 się	 liczne	 świą-
tynie	 i	 obiekty	 architektoniczne:	
Brama Lwa	 z	 kamiennymi	posagami	
Hanumana,	 Bhairaba	 i	 Narsingha	
Narayana,	 Złota Brama	 zbudowa-
na	 przez	Radżę	Ranjita	Malla,	 która	
prowadzi	 do	 Pałacu Królewskiego,	
zwanego	również	Pałacem Pięćdzie-
sięciu Pięciu Okien.	Wejścia	strzegą	
figury	 bogini	 Kali	 i	 Garudy,	 skrzy-
dlatego	 wierzchowca	 boga	 Wisznu	
wraz	 z	 dwiema	 nimfami.	 Nocleg
w	Katmandu.

17 | śniadanie	•	obiadokolacja

KATMANDU

Zwiedzanie	 historycznego	 centrum	
Katmandu	 Durbar Square,	 na	 któ-
rym	znajduje	się	Hanuman Dhoka	–	
historyczny	pałac	króla	Nepalu.	Kom-

14 | śniadanie	•	obiadokolacja

KADŻURAHO 

Od	rana	zaczniemy	zwiedzanie	kom-
pleksu świątyń w Kadżuraho	 (UNE-
SCO),	 znanych	 z	 rzeźb	 o	 tematyce	
erotycznej,	 które	na	 tle	architektury	
świątyń	hinduskich	są	całkowicie	uni-
kalne.	Ponad	tysiąc	lat	temu	Kadżura-
ho	 było	 stolicą	 Państwa	 dynastii	
Czandela.	 Wtedy	 to	 w	 okresie	 100	
lat	 powstał	 kompleks	 złożony	 z	 85	
świątyń.	 Treść	 ikonograficzna	 prze-
kazana	 na	 świątynnych	 fasadach	 do	
dziś	dnia	zaskakuje	formą	 i	oryginal-
nością.	Jest	pochwałą	życia	w	każdej	
postaci,	kreatywności	i	przyjemności.	
Do	 dnia	 dzisiejszego	 przetrwały	 22	
świątynie.	 Zobaczymy	 Wschodnią
i Zachodnią Grupę Świątyń.	Obecnie	
pierwsza	 z	 grup	 to	 świątynie	 dżinij-
skie,	a	druga	to	hinduskie.	Najciekaw-
szą	 i	 największą	 świątynią	 jest	Kan-
darija Mahadewa.	 Po	 południu	 czas	
wolny.	Nocleg	w	Kadżuraho.
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pleks	 wielu	 świątyń	 i	 monumentów	
jest	chroniony	przez	olbrzymi	posag 
Boga Małp – Hanumana.	 Najwybit-
niejszym	 przykładem	 sztuki	 i	 archi-
tektury	 Nepalu	 jest	 wznoszący	 się	
na	wysokość	9	pięter	budynek	zwany	
Kailash.	 Następnie	 wizyta	 na	 dzie-
dzińcu pałacu Żywej Bogini Kumari 
(Bogini Dziewicy).	 Kolejny	 punkt	
programu	 to	 Kasthamandap,	 drew-
niana	 świątynia	 przebudowana	 na	
początku	XVII	wieku	przez	Laxminar-
singh	Malla	 (została	wykonana	z	po-
jedynczego	 pnia	 drzewa).	Następnie	
zwiedzanie	 jednej	 z	najsłynniejszych	
świątyń	 buddyjskich	 –	 Swayambhu-
nath,	zwanej	również	 jako	świątynia 
małp.	Centralnym	punktem	świątyni	
jest	stupa,	na	szczycie	której	umiesz-
czono	wszystkowidzace	 oczy	 Buddy	
patrzące	w	cztery	strony	świata.	Póź-
niej	zobaczymy	świątynię Pasiupati-
nath	 leżącą	 na	 brzegu	 świętej rzeki 
Bagmati,	do	której	wstęp	mają	 tylko	
Hindusi.	 Turyści	 mogą	 ją	 podziwiać	
ze	wschodniego	brzegu	rzeki	Bagma-
ti.	 Świątynia	 jest	 celem	 corocznych	
pielgrzymek	z	okazji	Festiwalu Śiva-
ratri.	Wizyta	w	Boudinath,	zaliczanej	
do	największych	stup	na	świecie.	Jest	
ona	jednym	z	najprężniej	działających	
ośrodków	 buddyzmu	 tybetańskie-
go	 na	 świecie.	 Niewiele	 jest	 miejsc,
w	których	tak	jak	tu	można	przyjrzeć	
się	 z	 bliska	 tybetańskiej	 kulturze.	
Nocleg	w	Katmandu.

palanie szczytów Annapurny”	(tylko	
przy	sprzyjającej	pogodzie).	Po	połu-
dniu	spacer	po	miejscowości:	Wodo-
spad Davi, obóz tybetański, miejsco-
wy bazar, relaksujący rejs łódkami 
po Jeziorze Phewa.	 Przy	dobrej	 po-
godzie	 możliwość	 małego	 trekingu	
na	 punkt	 widokowy,	 skąd	 podziwiać	
można	 panoramę masywu Anna-
purny	 i	dominujący	nad	okolicą	Rybi 
Ogon.	Nocleg	w	lodży	w	Pokharze.

KADŻURAHO
• WARANASI

Transfer	na	 lotnisko,	 przelot	do	Wa-
ranasi	–	jednego	z	najstarszych	miast	
w	Indiach.	Przejazd	do	hotelu,	zakwa-
terowanie.	Waranasi	to	miasto	poło-
żone	na	brzegu	świętej rzeki Ganges 
i	 ośrodek	naukowy	antycznych	 Indii.	
Od	niepamiętnych	czasów	było	waż-
nym	ośrodkiem	religijnym	Hindusów	
i	 jest	 głównych	 celem	 ich	 pielgrzy-
mek.	 O	 zachodzie	 słońca	 będziemy	
mogli	 przyglądać	 się	wieczornej ce-
remonii „Arti”	nad	brzegami	Świętej	
Rzeki.	 Jeżeli	 czas	 pozwoli,	 zajrzymy	
również	do	miejsca wyrobu jedwab-
nych tkanin.	Nocleg	w	Waranasi.
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WARANASI • KATMANDU

Transfer	na	 lotnisko,	przelot	do	Kat-
mandu.	 Przejazd	 do	 hotelu,	 zakwa-
terowanie.	Dolina Katmandu	 (poło-
żona	 jest	 1350	 m	 n.p.m.)	 obejmuje	
trzy	 historyczne	miasta,	 dawniej	 sa-
modzielne	 państwa:	 Katmandu,	 Pa-
tan	oraz	Bhaktapur.	Cała	dolina	 jest	
wpisana	na	Światową	Listę	Dziedzic-
twa	Kulturowego	UNESCO.	Z	wielu	
punktów	rozciągają	się	wspaniałe	wi-
doki	na	Himalaje.	Wieczorem	spacer 
po Tamelu	–	nowoczesnym	centrum	
Katmandu.	 Tutaj	 każdy	 znajdzie	 coś	
interesującego	 dla	 siebie.	 Nocleg
w	Katmandu.
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KATMANDU • DELHI

Transfer	na	lotnisko,	przelot	do	Delhi.	
Przejazd	do	hotelu,	zakwaterowanie.	
Czaswolny	na	zakupy.	Pożegnalna	ko-
lacja.	Przejazd	do	hotelu	i	czas	wolny
na	 odświeżenie	 się	 przed	 podróżą.	
Transfer	na	lotnisko.
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DELHI • POLSKA

Przelot	 do	 Warszawy	 przez	 jeden
z	europejskich	portów	lotniczych.

19 |

WARANASI

O	świcie	rejs łodziami po Gangesie.	
Najważniejszym	aspektem	Świętego 
Miasta Waranasi	 jest	 rzeka	 i	 ghaty	
(schody	 prowadzące	 do	 wody).	 Od	
świtu	 aż	 do	 zmierzchu	 ghaty	 są	 za-
pełnione	 ludźmi,	 którzy	 w	 nadziei	
na	 osiągnięcie	 nirwany	 odprawiają	
święte	 rytuały.	 Następnie	 przejazd	
do	 Sarnath	 –	 centrum	 buddyzmu.	
Budda	 wygłosił	 tutaj	 swoje	 pierw-
sze	kazanie.	W	III	wieku	przed	naszą	
erą	cesarz	Asioka,	 słynny	wyznawca	
buddyzmu,	zbudował	w	Sarnath	Stu-
pę.	Czas	wolny.	Nocleg	w	Waranasi.
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POKHARA

Rano	 wyjazd	 na	 punkt widokowy 
w Sarangkot,	 z	 którego	 zobaczymy	
wspaniały	 pokaz	 przyrody	 tzw.	 „za-

16 | śniadanie	•	obiadokolacja

*	W	terminach	od	lipca	do	września	następuje	zmiana	programu.
			Szczegółowe	informacje	str.	51
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persko-indyjskim	 oraz	 Bramy Indii 
będącej	 jednym	z	symboli	miasta.	Na	
zakończenie	dnia	podziwianie	Pałacu 
prezydenckiego, gmachu parlamen-
tu	 oraz	 budynków administracyj-
nych	 (tylko	 z	 zewnątrz),	 a	 następnie	
przejazd	 do	Connaught Place (Rajiv 
Chowk)	 jednej	 z	 najbardziej	 tętnią-
cych	 życiem	 dzielnic	 biznesowych	
Delhi.	Powrót	do	hotelu	i	nocleg.	

52

DELHI • AGRA

Po	 śniadaniu	wyjazd	 do	 Agry.	W	Si-
kandrze	zobaczymy	mauzoleum Ak-
bara,	mieszankę	 architektury	 hindu-
skiej,	 chrześcijańskiej	 i	 islamskiej.	Po	
południu	wizyta	w	Czerwonym For-
cie (UNESCO)	–	fortyfikacja	obronna	
wzniesiona	z	czerwonego	piaskowca	
nad	rzeką	Jamuną.	Architektura	 for-
tu	 to	 mieszanka	 stylu	 hinduskiego
i	muzułmańskiego.	Kolejny	punkt	pro-
gramu	to	słynny	pomnik	miłości	Tadż 
Mahal	(UNESCO),	będący	marmuro-
wym	 mauzoleum	 małżonki	 cesarza	
Szahdżahana	 –	 Mumtaz	 Mahal.	 To	
jeden	z	siedmiu	cudów	współczesne-
go	świata,	budowany	przez	prawie	20	
lat	 przez	 najlepszych	 budowniczych.	
Biały	marmur	ozdobiono	cennymi	ka-
mieniami	 z	 Persji,	 Rosji,	 Afganistanu,	
Tybetu	i	Chin.	Nocleg	w	Agrze.
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Indie

* RANTHAMBORE

Rozpoczęcie	 porannego	 safari 
w Rezerwacie Tygrysów Ran-
thambore.	 Rezerwat	 to	 dosko-
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* RANTHAMBORE
• DŻAJPUR 

Wczesnym	 rankiem	 safari w rezer-
wacie	 i	ostatnie	spojrzenie	na	piękno	
otaczającej	przyrody.	Powrót	do	hote-
lu	 na	 śniadanie,	 a	 następnie	 przejazd	
do	Dżajpuru.	Stolica	stanu	Radżastan,	
nazywana	 jest	 także	Różowym Mia-
stem,	ponieważ	wszystkie	 fasady	bu-
dynków	 tego	 historycznego	 centrum	
pomalowane	 są	 tym	 kolorem.	 Fun-
datorem	miasta	 był	 maharadża	Dżaj 
Singh II.	Było	to	pierwsze	planowo	za-
kładane	miasto	w	Indiach.	Układ	urba-
nistyczny	przetrwał	bez	zmian	do	dnia	
dzisiejszego.	Jedną	z	głównych	atrak-
cji	 miasta	 jest	 zaprojektowane	 także	
przez	 maharadżę	 Obserwatorium 
Astronomiczne.	 Po	 południu	 wizyta	
w Muzeum Miejskim	znajdującym	się	
w	 budynkach	 pałacu Maharadżów,	
w	 sąsiedztwie	 dzisiejszej	 posiadłości	
rodzinnej	 władców	 regionu.	 Obiado-
kolacja	 w	 prawdziwej	 hinduskiej	 re-
stauracji	z	pokazem sztuki kulinarnej 
i ludowych tańców Radżastanu.	Noc-
leg	w	Dżajpurze.
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* DŻAJPUR

Od	 rana	 zwiedzanie	 Fortu Amber,	
który	 do	 1727	 roku	 pełnił	 funkcję	
siedziby	klanu	Kaczwaha.	Po	drodze	
zatrzymamy	się	na	pamiątkowe	zdję-
cia	przy	Pałacu Wiatrów,	czyli	Hawa 
Mahal,	najciekawszej	fasadzie	w	mie-
ście.	Wjazd do fortu na słoniach.	Zo-
baczmy	tu	wspaniałe	sale audiencyj-
ne,	Pałac Luster i Zenanę.	Kolejnym	
celem	 naszego	 zwiedzania	 będzie	
Fort Jaigarh,	który	jako	starszy	góru-
je	nad	Fortem	Amber.	Po	powrocie	do	
miasta	zajrzymy	do	szlifierni kamieni 
szlachetnych i półszlachetnych.	 Na	
zakończenie	dnia	zobaczymy	Gaitor,	
miejsce	 upamiętniające	 władców	
miasta.	 Wieczorem	 spacer	 po	 miej-
skich bazarach.	Nocleg	w	Dżajpurze.
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* DŻAJPUR • MANDAWA 

Wyjazd	 do	 Mandawy.	 Jako	 jedna
z	 miejscowości	 regionu	 Shekhawati	
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MANDAWA • DELHI 

Po	 śniadaniu	 wyjazd	 do	 Delhi.	 Czas	
wolny	na	spacery	po	mieście	 i	zakup	
ostatnich	pamiątek.	Pożegnalna	obia-
dokolacja.	 Przejazd	 do	 hotelu	 i	 czas	
na	 odświeżenie	 się	 przed	 podróżą.	
Transfer	na	lotnisko.

9 | śniadanie	•	obiadokolacja

nałe	 środowisko	 życia	 dla	 tygry-
sów.	 Czyste,	 niczym	 nieskażone	
środowisko,	 duża	 ilość	 płytkich	
jezior	 stwarza	 im	 idealne	 warun-
ki	 do	 życia.	 W	 tym	 malowniczym	
miejscu	 można	 spotkać	 nie	 tylko	
tygrysy,	 ale	 również	 stada	 łosi
i	 krokodyli.	W	 oddali	 widoczne	 są	
wały	 Fortu Ranthambore.	 Po	 po-
łudniu	kontynuacja	safari,	podczas	
którego	będą	mieli	Państwo	okazję	
do	dalszego	podziwiania	i	fotogra-
fowania	 tych	 niezykłych,	 dzikich	
zwierząt.	 Powrót	 do	 hotelu,	 obia-
dokolacja	i	nocleg	w	Ranthambore.

słynie	 ze	 wspaniałych Haveli	 (do-
mów	bogatych	kupców	–	niespotyka-
nych	nigdzie	indziej	w	Indiach),	ozda-
bianych	 fantastycznymi	 freskami
o	 różnorodnej	 tematyce:	 religij-
nej,	 erotycznej	 i	 społecznej.	 Krót-
kie	 zwiedzanie	 mista	 i	 czas	 wolny.	
Obiadokolacja z ludową muzyką
i tańcami.	Powrót	do	hotelu	 i	nocleg
w	Mandawie.	

DELHI • POLSKA

Przelot	 do	 Warszawy	 przez	 jeden
z	europejskich	portów	lotniczych.
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* AGRA • FATEHPUR SIKRI
• BHARATPUR
• RANTHAMBORE 

Przejazd	 do	 Fatehpur Sikri	 (UNE-
SCO)	–	dawnej	stolicy	Mogołów.	Jest	
to	 wspaniały	 kompleks	 składający	
się	 z	 pałaców,	 ogromnego	 meczetu	
z marmurowym grobowcem szejka 
Salima Chisti	 oraz	 sal	 audiencyj-
nych.	 Całość	 otoczona	 jest	 murem	
z	 czerwonego	 piaskowca	 i	 powstała
w	czasie	panowania	Akbara	Wielkie-
go.	 Okres	 świetności	 miasta	 przy-
padał	 na	 druga	 połowę	 XVI	 wieku.	
Następnie	 przejazd	 do	 Bharatpur,
w	 którym	 mieści	 się	 królewska 
twierdza Lohargarh.	Wizyta	w	Parku 
Narodowym Keoladeo	 (UNESCO),	
gdzie	 znajduje	 się	 słynny	 Rezerwat 
Ptaków i przejażdżka rikszami	 po	
parku	przy	przewodnictwie	doświad-
czonego	 ornitologa.	 Na	 koniec	 dnia	
krótka	 wizyta	 w	 hinduskiej wiosce.	
Wieczorem	 podróż	 pociągiem	 do	
Ranthambore.	 Następnie	 przejazd	
do	hotelu,	gdzie	odbędzie	się	spotka-
nie z przyrodnikiem,	który	przybliży	
nam	 zwyczaje	 egzotycznej	 fauny.	
Nocleg	w	Ranthambore.
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*	W	terminach	od	lipca	do	września	następuje	zmiana	programu.
			Szczegółowe	informacje	str.	51
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Indie

12 | KADŻURACHO • DŻHANSI • WARANASI | śniadanie • obiadokolacja |	Po	śniadaniu	transfer	na	stację	kolejową	i	przejazd	pociągiem	do	Dżhansi,	skąd	odbędzie	się	dalszy	
przejazd	pociągiem	nocnym	do	Waranasi.

13 | WARANASI | śniadanie • obiadokolacja |	Przyjazd	do	Waranasi.	Transfer	do	hotelu,	zakwaterowanie.	Następnie	 	zwiedzanie	miasta.	 	Waranasi	 to	miasto	położone	na	
brzegu	Świętej Rzeki Ganges	i	ośrodek	naukowy	antycznych	Indii.	To	prawdopodobnie	najwcześniej	zamieszkałe	miasto	tego	państwa.	Od	niepamiętnych	czasów	było	ważnym	
ośrodkiem	religijnym	Hindusów	i	jest	głównym	celem	ich	pielgrzymek.	Zwiedzanie	świątyń hinduskich.	Wizyta	w	poświęconej	Śiwie	świątyni Kashi Vishwanath,	światyni Bharat 
Mata Mandir,	świątyni Durga oraz	meczecie Alamgir	pierwotnie	poświęconym	bogu	Wisznu,	a	obecnie	będącym	mieszanką	hinduistycznych	oraz	muzułmańskich	stylów	archi-
tektonicznych.	O	zachodzie	słońca	będziemy	mogli	przyglądać	się	wieczornej	ceremonii „Arti”	nad	brzegami	świętej	rzeki.	Nocleg	w	Waranasi.

14 | WARANASI • DELHI | śniadanie • obiadokolacja |	O	świcie	rejs łodziami po Gangesie.	Najważniejszym	miejscem	Świętego Miasta Waranasi	jest	rzeka	i	ghaty	(schody	
prowadzące	do	wody).	Od	świtu	aż	do	zmierzchu	ghaty	są	zapełnione	ludźmi,	którzy	w	nadziei	na	osiągnięcie	nirwany	odprawiają	święte	rytuały.	Następnie	przejazd	do	Sarnath 
–	centrum	buddyzmu,	w	którym	Budda	wygłosił	swoje	pierwsze	kazanie.	W	III	wieku	przed	nasza	era	cesarz	Asioka,	słynny	wyznawca	buddyzmu,	zbudował	w	Sarnath Stupę.	Po	
zakończeniu	zwiedzania	powrót	do	Waranasi	i	przejazd	nocnym	pociągiem	do	Delhi.	Nocleg	w	pociągu.

Skarby kultury Indii

4 | MANDAWA • DESNOK • BIKANER | śniadanie • obiadokolacja | Rano	przejazd	do	miejscowości	Binaker,	słynnącej	z	najlepiej	wyszkolonych	na	świecie	wielbłądów.	Po	
drodze	wizyta	w	miejscowości	Desnok,	gdzie	znajduje	się	słynna	Świątynia Mata Karni,	znana	również	jako	Świątynia Szczurów.	Świątynia	ta	stanowi	zarówno	miejsce	kultu	
jak	i	dom	dla	tysięcy	gryzoni.	Uważane	są	tu	bowiem	za	święte	i	czczone	z	należytym	szacunkiem.	Po	południu	wizyta	w	hodowli wielbłądów.	Kolejno	zwiedzanie	górującego	nad	
miastem	Fortu Junagarh,	pełnego	spektakularnych	rzeźb	kamiennych.	Wieczorem	przejażdżka na wielbłądach.	Nocleg	w	Bikaner.

5 | BIKANER • PUSZKAR | śniadanie • obiadokolacja | Po	śniadaniu	przejazd	do	Puszkaru.	To	spokojne	miasteczko	usytuowane	jest	na	skraju	pustyni,	wokół	Jeziora Pushkar.	
Jest	jednym	z	ważniejszych	miejsc	pielgrzymek	Hindusów.	Następnie	wizyta	w	świątyni poświęconej bogu Brahmie.	Miasto	znane	jest	także	z	festiwalu wielbłądów,	który	od-
bywa	się	raz	do	roku	późną	jesienią.	Krótkie	zwiedzanie	okolicy.	Nocleg	w	Puszkarze.

6 | PUSZKAR • DŻAJPUR | śniadanie • obiadokolacja | Przejazd	do	Dżajpuru.	Stolica	stanu	Radżastan,	nazywana	jest	także	Różowym Miastem,	ponieważ	wszystkie	fasady	bu-
dynków	tego	historycznego	centrum	pomalowane	są	tym	kolorem.	Fundatorem	miasta	był	maharadża	Dżaj Singh II.	Było	to	pierwsze	planowo	zakładane	miasto	w	Indiach.	Układ	
urbanistyczny	przetrwał	bez	zmian	do	dnia	dzisiejszego.	Ten	sam	władca	zaprojektował	także	Obserwatorium Astronomiczne,	które	zobaczymy	dzisiaj.	Po	południu	udamy	się	
także	do	Muzeum Miejskiego,	znajdującego	się	w	budynkach	pałacu Maharadżów,	w	sąsiedztwie	dzisiejszej	posiadłości	rodzinnej	władców	regionu.	Obiadokolacja	w	prawdziwej	
hinduskiej	restauracji	z	pokazem sztuki kulinarnej i ludowych tańców Radżastanu.	Nocleg	w	Dżajpurze.

7 | DŻAJPUR | śniadanie • obiadokolacja | Wyjazd	na	zwiedzanie	Fortu Amber,	który	do	1727	roku	pełnił	funkcję	siedziby	klanu	Kaczwaha.	Po	drodze	zatrzymamy	się	na	pamiąt-
kowe	zdjęcia	przy	Pałacu Wiatrów,	czyli	Hawa Mahal,	najciekawszej	fasadzie	w	mieście.	Wjazd do fortu na słoniach.	Zobaczmy	tu	wspaniałe	sale audiencyjne,	Pałac Luster i Ze-
nanę.	Kolejnym	celem	naszego	zwiedzania	będzie	Fort Jaigarh,	który	jako	starszy	góruje	nad	Fortem	Amber.	Po	powrocie	do	miasta	zajrzymy	do	szlifierni kamieni szlachetnych i 
półszlachetnych.	Na	zakończenie	dnia	zobaczymy	Gaitor,	miejsce	upamiętniające	władców	miasta.	Wieczorem	spacer	po	miejskich bazarach.	Nocleg	w	Dżajpurze.

8 | DŻAJPUR • FATEHPUR SIKRI • AGRA | śniadanie • obiadokolacja |	Przejazd	do	Fatehpur Sikri	(UNESCO)	–	dawnej	stolicy	Mogołów.	Wspaniały	kompleks	składający	się	
z	pałaców,	ogromnego	meczetu	z	marmurowym grobowcem szejka Salima Chisti	i	sal	audiencyjnych.	Całość	otoczona	murem	z	czerwonego	piaskowca	powstała	w	czasie	pano-
wania	Akbara	Wielkiego.	Okres	świetności	miasta	przypadał	na	druga	połowę	XVI	wieku.	Po	południu	zobaczymy	Czerwony Fort	(UNESCO)	–	fortyfikacja	obronna	wzniesiona	
z	czerwonego	piaskowca	nad	rzeką	Jamuną.	Architektura	fortu	to	mieszanka	stylu	hinduskiego	i	muzułmańskiego.	Kolejny	punkt	programu	to	słynny	pomnik	miłości,	Tadż Mahal 
(UNESCO),	będący	marmurowym	mauzoleum	małżonki	cesarza	Szahdżahana	–	Mumtaz	Mahal.	To	jeden	z	siedmiu	cudów	współczesnego	świata,	budowany	przez	prawie	20	lat	
przez	najlepszych	budowniczych.	Biały	marmur	ozdobiono	cennymi	kamieniami	z	Persji,	Rosji,	Afganistanu,	Tybetu	i	Chin.	Nocleg	w	Agrze.

Indie z mistycznym Nepalem

4 | AGRA • FATEHPUR SIKRI • BHARATPUR • DŻAJPUR | śniadanie • obiadokolacja | Przejazd	do	Fatehpur Sikri (UNESCO)	–	dawnej	stolicy	Mogołów.	Jest	to	wspaniały	
kompleks	składający	się	z	pałaców,	ogromnego	meczetu	z	marmurowym grobowcem szejka Salima Chisti	oraz	sal	audiencyjnych.	Całość	otoczona	jest	murem	z	czerwonego	pia-
skowca	i	powstała	w	czasie	panowania	Akbara	Wielkiego.	Okres	świetności	miasta	przypadał	na	druga	połowę	XVI	wieku.	Następnie	przejazd	do	Bharatpur,	w	którym	mieści	się	
królewska twierdza Lohargarh.	Wizyta	w	Parku Narodowym Keoladeo	(UNESCO),	gdzie	znajduje	się	słynny	Rezerwat Ptaków i przejażdżka rikszami	po	parku	przy	przewod-
nictwie	doświadczonego	ornitologa.	Na	koniec	dnia	krótka	wizyta	w	hinduskiej wiosce.	Wieczorem	przejazd	do	do	Dżajpuru.	Obiadokolacja	w	prawdziwej	hinduskiej	restauracji	
z pokazem sztuki kulinarnej i ludowych tańców Radżastanu.	Transfer	do	hotelu	i	nocleg.

5 | DŻAJPUR | śniadanie • obiadokolacja | Po	śniadaniu	zwiedzanie	Dżajpuru.	Stolica	stanu	Radżastan,	nazywana	jest	także	Różowym Miastem,	ponieważ	wszystkie	fasady	
budynków	tego	historycznego	centrum	pomalowane	są	tym	kolorem.	Fundatorem	miasta	był	maharadża	Dżaj Singh II.	Było	to	pierwsze	planowo	zakładane	miasto	w	Indiach.	
Układ	urbanistyczny	przetrwał	bez	zmian	do	dnia	dzisiejszego.	Zwiedzanie	Fortu Amber,	który	do	1727	roku	pełnił	funkcję	siedziby	klanu	Kaczwaha.	Po	drodze	zatrzymamy	się	
na	pamiątkowe	zdjęcia	przy	Pałacu Wiatrów,	czyli	Hawa Mahal,	najciekawszej	fasadzie	w	mieście.	Wjazd do fortu na słoniach.	Zobaczmy	tu	wspaniałe	sale audiencyjne,	Pałac 
Luster i Zenanę.	Kolejnym	celem	naszego	zwiedzania	będzie	Fort Jaigarh,	który	jako	starszy	góruje	nad	Fortem	Amber.	Po	powrocie	do	miasta	zajrzymy	do	szlifierni kamieni 
szlachetnych i półszlachetnych.	Na	zakończenie	dnia	zobaczymy	Gaitor,	miejsce	upamiętniające	władców	miasta.	Wieczorem	spacer	po	miejskich bazarach.	Nocleg	w	Dżajpurze.

6 | DŻAJPUR • PUSZKAR | śniadanie • obiadokolacja | Od	rana	dalsze	zwiedzanie	Dżajpuru.	Podziwianie	jednej	z	głównych	atrakcji	miasta	Obserwatorium Astronomicznego,	
które	także	zostało	zaprojektowane	przez	maharadżę	Dżaj Singha II,	a	następnie	wizyta	w	Muzeum Miejskim	znajdującym	się	w	budynkach	pałacu Maharadżów,	w	sąsiedztwie	
dzisiejszej	posiadłości	rodzinnej	władców	regionu.	Po	zakończeniu	zwiedzania	przejazd	do	Puszkaru.	To	spokojne	miasteczko	usytuowane	jest	na	skraju	pustyni,	wokół	Jeziora 
Pushkar.	Jest	jednym	z	ważniejszych	miejsc	pielgrzymek	Hindusów.	Następnie	wizyta	w	świątyni poświęconej bogu Brahmie.	Miasto	znane	jest	także	z	festiwalu wielbłądów,	
który	odbywa	się	raz	do	roku	późną	jesienią.	Krótkie	zwiedzanie	okolicy.	Nocleg	w	Puszkarze.

7 | PUSZKAR • BIKANER | śniadanie • obiadokolacja | Rano	przejazd	do	miejscowości	Binaker,	słynnącej	z	najlepiej	wyszkolonych	na	świecie	wielbłądów.	Po	południu	wizyta	w	hodow-
li wielbłądów.	Kolejno	zwiedzanie	górującego	nad	miastem	Fortu Junagarh,	pełnego	spektakularnych	rzeźb	kamiennych.	Wieczorem	przejażdżka na wielbłądach.	Nocleg	w	Bikaner.

8 | BIKANER • DESNOK • MANDAWA | śniadanie • obiadokolacja | Wyjazd	do	Mandawy.	Po	drodze	wizyta	w	miejscowości	Desnok,	gdzie	znajduje	się	słynna	Świątynia 
Mata Karni,	znana	również	jako	Świątynia Szczurów.	Świątynia	ta	stanowi	zarówno	miejsce	kultu	jak	i	dom	dla	tysięcy	gryzoni.	Uważane	są	tu	bowiem	za	święte	i	czczone	z	
należytym	szacunkiem.	Przyjazd	do	Mandawy.	Jako	jedna	z	miejscowości	regionu	Shekhawati	słynie	ze	wspaniałych Haveli	(domów	bogatych	kupców	–	niespotykanych	ni-
gdzie	indziej	w	Indiach),	ozdabianych	fantastycznymi	freskami	o	różnorodnej	tematyce:	religijnej,	erotycznej	i	społecznej.	Obiadokolacja z ludową muzyką i tańcami.	Nocleg	
w	Mandawie.

Klasyczne Indie

W terminach od 1 lipca do 30 września Park Narodowy Ranthambore oraz Park Narodowy Bandawgarh są zamknięte dla od-
wiedzającyh ze względu na okres godowy tygrysów. W tym czasie proponujemy Państwu następujące modyfikacje programów:
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Informacje praktyczne

PRZELOTY
MIĘDZYNARODOWE

Przeloty	 odbywają	 się	 samolota-
mi	 rejsowymi	 z	 międzylądowaniem
w	 jednym	 z	 europejskich	 portów	
lotniczych.	Przelot	 z	portu	przesiad-
kowego	do	Bangkoku	trwa	około	11	
godzin,	 jest	 to	 uzależnione	 od	 linii	
lotniczych.	 Dokładne	 informacje
o	godzinach	przelotów	i	zbiórce	znaj-
dą	Państwo	w	liście	przewodnim,	wy-
syłanym	do	Uczestników	wycieczek.

KARTY PŁATNICZE

MasterCard	 czy	 Visa	 to	 jedne
z	 najpopularniejszych,	 powszechnie	
akceptowanych	 w	 Tajlandii	 między-
narodowych	 kart	 płatniczych.	 Karty	
honorowane	są	w	większości	dużych	
sklepów,	restauracjach	oraz	hotelach	
klasy	 średniej	 i	 wyższej.	W	 Tajlandii	
znajdą	 Państwo	 również	 liczne	 sie-
ci	 bankomatów,	 tzw.	 ATM,	 tak	 więc
z	 wypłatą	 gotówki	 nie	 powinno	 być	
problemu.

BEZPIECZEŃSTWO

Tajlandia	jest	krajem	w	zasadzie	bez-
piecznym	dla	 turystów,	ale	 lepiej	nie	
zostawiać	 przedmiotów	 wartościo-
wych	 w	 pokoju	 hotelowym	 podczas	
nieobecności.	Dobrze	jest	skorzystać	
z	 hotelowego	 sejfu,	 jeśli	 jest	 taka	
możliwość.	 Powinno	 się	 zachować	
podstawowe	 środki	 ostrożności
i	 korzystać	 ze	 zdrowego	 rozsądku.
W	 razie	 wątpliwości	 zawsze	 warto	
poradzić	się	pilota.

TELEFONY KOMÓRKOWE

Używaną	w	Tajlandii	siecią	jest	GSM.	
Z	zasięgiem	w	miastach	raczej	nie	ma	
problemu,	 gorzej	 natomiast	 jest	 na	
prowincjach.	 Można	 zabrać	 z	 domu	
swój	 trzyzakresowy	 telefon,	 będzie	
on	 współpracował	 z	 tajskimi	 siecia-
mi,	 choć	 wszystkie	 rozmowy	 będą	
uznawane	za	międzynarodowe.	Moż-
na	 także	 tanio	 zakupić	 tajską	 kartę	
SIM	 (ok.	 100	 THB),	 bądź	 korzystać	
z	 	międzynarodowych	kart	typu	pre-
-paid,	cena	ok.	300	THB	–	najtańsze	
połączenia	do	Europy.	Połączenia	do	
Polski	możliwe	są	również	z	telefonu	
w	 hotelu.	 Kawiarenki	 internetowe	
są	 powszechnie	 dostępne,	 zarówno
w	 hotelach	 jak	 i	 na	 ulicy,	 cena	waha	
się	od	20	do	120	THB	za	0,5h.

RÓŻNICA CZASU

Czas	 w	 Tajlandii	 wyprzedza	 czas
w	Polsce	o	5	godzin	w	okresie	letnim
i	6	godzin	w	okresie	zimowym.

WALUTA I JEJ WYMIANA

Większość	 ważniejszych	 walut	 ta-
kich	 jak	 dolary,	 funty	 brytyjskie	
czy	 euro	 może	 być	 wymieniona	 na	
terenie	 Tajlandii	 na	 obowiązującą	
tam	walutę:	 tajski	Baht	 (THB).	Wa-
luty	 można	 wymieniać	 w	 bankach	
oraz	 kantorach,	 których	 jest	 dość	
sporo	w	każdym	mieście.	Pieniądze	
wymienić	 można	 także	 w	 hotelach,	
lecz	 po	 nieco	 niższym	 kursie	 niż
w	kantorach.

1	USD	=	ok.	32	THB

Najlepiej zabrać ze sobą nowe nowe 
banknoty dolarowe. Ważne by były 
możliwie jak najmniej zniszczone
i popisane.

Należy	pamiętać,	 że	na	banknotach	
THB	 znajduje	 się	 wizerunek	 króla,	
który	 cieszy	 się	 ogromnym	 szacun-
kiem.	Nie	wolno	gnieść	takich	bank-
notów	 i	 narażać	 na	 niszczenie,	 czy	
podarcie	–	jeśli	np.	banknot	upadnie	
na	 ziemie	 nie	 przydeptujemy	 go!	 –	
jest	 to	 odbierane	 przez	 Tajów	 jako	
obraza	króla	 i	można	za	to	trafić	do	
aresztu.

Przykładowe	ceny:
• tradycyjny	makaron	ryżowy	z	wa-
rzywami,	 jajkiem	 i	 tofu	 ‘Pad-Thai’	
–	ok.	200-250	THB,

• zupa	 Tom	 Yum	 (krewetkowa)													
–		ok.	150	THB,

• porcja	 owoców	 np.	 świeżych	
ananasów/arbuza/papai/mango															
–	ok.	20	THB

• woda	 mineralna	 0,5	 l	 –	 ok.	 15	
THB,

• piwo	w	sklepie	(np.	w	sieci	7-ele-
ven)	–	ok.	50	THB,

• piwo	w	restauracjach	–	 	ok.	120-
200	THB.

Tajowie	 nie	 są	 przyzwyczajeni	 do	
targowania	 się,	 jednakże	 zawsze	
warto	próbować	nieco	obniżyć	cenę	
oferowanych	towarów.
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ELEKTRYCZNOŚĆ

Napięcie	w	Tajlandii	wynosi	220V.	Do	
większości	gniazdek	pasują	trójkątne	
wtyczki	z	dwoma	lub	trzema	bolcami.	
W	niektórych	hotelach	istnieje	możli-
wość	wypożyczenia	konwertera.

OBSŁUGA PILOTA

Na	 całej	 trasie	wycieczki	 grupa	 znaj-
duje	 się	 pod	 opieką	 polskiego	 pilota,	
który	 udzieli	 Państwu	 	 informacji	 na	
temat	 trasy	 zwiedzania.	 W	 każdym	
odwiedzanym	mieście	opowiadaniem	
zajmuje	 się	 przewodnik	 lokalny	 po-
sługujący	się	językiem	tajskim	i	angiel-
skim.	W	zwiedzanych	miejscach	polski	
pilot	 tłumaczy	 informacje	 przekazy-
wane	przez	przewodnika	tajskiego.

ZDROWIE I SZCZEPIENIA

Udając	 się	 do	 Tajlandii	 nie	 ma	 obo-
wiązkowych	 szczepień.	 Do	 zaleca-
nych	 należą	 szczepienia	 przeciwko:	
wirusowemu	zapaleniu	wątroby	typu	
A	i	B,	błonicy,	tężcowi,	polio	i	durowi	
brzusznemu.	 Warto	 zaopatrzyć	 się	
także	 w	 leki	 antymalaryczne	 (tylko	
w	określonych	okresach	–	przed	wy-
jazdem	warto	zasięgnąć	rady	lekarza	
specjalisty).

WIZA

Obywatele	 polscy	 udający	 się	 do	
Tajlandii	 na	 pobyt	 do	 30	 dni,	 nie	 są	
zobowiązani	 	 do	 posiadania	 wizy.
W	 sytuacji,	 gdy	 granica	 Tajlandii	
będzie	 przekraczana	 drogą	 lądową
z	 państw	 sąsiednich	 (Laos,	 Malezja,	
Kambodża,	 Birma)	 na	 terenie	 pań-
stwa	 można	 pozostać	 15	 dni	 bez	
konieczności	 wyrabiania	 wizy.	 Nato-
miast	 gdy	 pobyt	 będzie	 przekraczał	
30	 dni	 bądź	 cel	 wizyty	 będzie	 inny	
niż	 turystyczny,	 obywatel	 polski	 jest	
zobowiązany	 do	 posiadania	 	 wizy.
W	celu	uzyskania	informacji	dotyczą-
cych	 formalności	wizowych,	prosimy	
o	kontakt	z	naszym	biurem.

TRANSPORT

Przejazdy	 w	 Tajlandii	 odbywają	 się	
klimatyzowanymi	 autokarami	 lub	mi-
krobusami,	w	zależności	od	grupy.	Do	
wiosek	 plemiennych	 na	 północy	 Taj-
landii	dojeżdża	się	samochodami	typu	
truck	–	w	języku	tajskim	„songthaew”.	
Jest	 to	 otwarty	 truck	 z	 drewnianymi	
ławkami	z	tyłu	do	siedzenia.	Podobny	
funkcjonuje	 w	 Pattaya,	 do	 szybkiego	
i	 taniego	 przemieszczania	 się,	 gdyż	
nie	 ma	 tam	 taksówek	 –	 za	 przejazd	
songthaew	 w	 Pattaya	 płaci	 się	 20	
THB	od	 osoby.	Wagony	 pociągów	 są	
klimatyzowane,	 więc	 warto	 mieć	 ze	
sobą	cieplejszą	bluzę,	gdyż	klimatyza-
cja	 czasem	mocno	chłodzi	przez	całą	
noc.	Transport	w	Tajlandii	odbywa	się	
także	łódkami	motorowymi	typu	„lon-
g-tail”.	 Popularnym	 wśród	 turystów	
środkiem	przemieszczania	się	na	krót-
kich	 odcinkach	 głównie	 w	 Bangkoku	
to	 „tuk-tuk”	 –	 trójkołowy	 motocykl	
z	 kolorową	budką	 i	 kanapą	 z	 tyłu	dla	
pasażerów	–	to	atrakcja	dla	chętnych.

W	Tajlandii	wyróżnić	można	trzy	główne	pory	roku:	„gorąca	i	sucha”,	„gorąca	i	wilgotna”,	„chłodna	i	sucha”.

Pora gorąca i sucha:	obejmuje	okres	między	marcem,	a	majem.	Charakteryzuje	się	dużą	wilgotnością	powietrza	i	brakiem	opa-
dów.	Temperatury	w	tym	czasie	są	bardzo	wysokie	około	36-38°	C,	a	w	Bangkoku	przekraczać	mogą	nawet	40°	C.

Pora gorąca i wilgotna:	trwa	od	czerwca	do	października	i	jest	to	tzw.	pora	deszczowa.	Monsuny	przynoszą	obfite	opady	deszczu	
–	jest	to	z	reguły	trwająca	raz	dziennie	w	godzinach	popołudniowych	“ściana	deszczu”.	Temperatura	w	czerwcu	jeszcze	bardzo	
wysoka,	ok.	36°C.	Natomiast	w	kolejnych	miesiącach	spada,	aż	do	października,	gdy	osiąga	ok.	28-30°C.

Pora chłodna i sucha:	przypada	między	listopadem,	a	lutym.	Temperatura	w	tym	okresie	sprzyja	podróżom	i	waha	się	od	28-32°C.	
Opady	zdarzają	się	 rzadko,	przyroda	budzi	 się	życia	po	porze	deszczowej,	a	 łąki	 zakwitają	mnóstwem	pięknych,	 tropikalnych	
kwiatów.

STREFY KLIMATYCZNE

Tajlandia	położona	jest	w	strefie	klimatu	zwrotnikowego	monsunowego.	Wyjątkiem	jest	jej	południowa	część	tj.	Półwysep	Malaj-
ski,	który	położony	jest	w	strefie	klimatu	równikowego.

KLIMAT W TAJLANDII

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Bangkok 26,3° 28° 29° 30,2° 29,6° 29° 29° 28,5° 28,5° 28° 27° 25,8°

Pattaya 27° 28° 29° 30° 29° 29° 29° 28° 28° 27° 26° 25°

Kanchanaburi 24° 27° 29° 31° 30° 28° 28° 27° 27° 26° 25° 24°

Ayutthaya 24° 26° 29° 30° 30° 29° 28° 28° 27° 27° 26° 24°

Phitsanulok 24° 26° 28° 30° 30° 28° 28° 28° 28° 27° 26° 24°

Chiang	Rai 19° 21° 24° 27° 27° 27° 27° 26° 26° 25° 22° 20°

Chiang	Mai 21° 23° 27° 29° 28° 28° 27° 27° 27° 26° 24° 21°

Tajlandia: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Bangkoku 
100/81-82,	25th	Floor,	Vongvanij	Building	B,	Rama	9	Road,	Huaykwang,	Bangkok	10310,	Thailand.
Telefon:	(0066)	2-645-0367-	9	|	Telefon	dyżurny:	(0066)	819	364	618	|	Faks:	(0066)	2645	0365
E-mail:	consulate.bangkok@msz.gov.pl	|	www.bangkok.msz.gov.pl
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21 dni

Magiczna Tajlandia

Przenieś	się	w	krainę	słońca	i	uśmiechu	i	poczuj	smak	Orientu	zaklęty	w	kulturze	Tajów.	Pozwól	by	
zachwyciły	Cię	ruiny	starego	miasta	Ayuthaya,	kompleksy	świątynne	Chiang	Mai	czy	majestatycz-
ne	posągi	Złotego	Buddy.	Odkryj	sekrety,	jakie	kryje	Tajlandia.

Tajlandia

• BANGKOK

• AYUTTHAYA

• TAK

• LAMPANG

• CHIANG MAI

• FANG

• CHIANG RAI

• PAYAO

• NAN

• PHRAE

• UTRADIT

• KAMPHAENG PHET

• KANCHANABURI

• PRANBURI

• KRABI

• ZATOKA PHANG NGA

• PHUKET

POLSKA 

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	 wylot	 do	 Tajlandii	 przez	
jeden	 z	 europejskich	 portów	 lotni-
czych.	Szczegółowe	informacje	każdy	
uczestnik	otrzymuje	na	około	tydzień	
przed	planowanym	wylotem.

1 | 

BANGKOK

Przylot	 na	 lotnisko	 Suvarnabhumi	
w	 Bangkoku.	 Powitanie	 grupy	 przez	
lokalnego	 przewodnika.	 Transfer	 do	
hotelu	 i	 zakwaterowanie.	 Powitalna	
obiadokolacja	w	hotelowej	 restaura-
cji.	

2 | obiadokolacja BANGKOK 

Czas	wolny	 na	wypoczynek,	 indywi-
dualne	 zwiedzanie	miasta.	Dla	 chęt-
nych	 wycieczki	 fakultatywne	 tj.	 wy-
cieczka rowerowa, dom – muzeum 
Jima Thompsona, lunch na najwyż-
szej wieży Baiyoke Sky,	wycieczka	na	
farmę krokodyli (Samphan Crocodi-
le Farm)	 oraz	do	Ogrodu Różanego 
z	 lunchem,	 tradycyjny tajski masaż.	
Wieczorem	 obiadokolacja	 w	 hotelo-
wej	restauracji.

4 | śniadanie	•	obiadokolacja

BANGKOK • AYUTTHAYA
• TAK

Rano	przejazd	do	Ayutthaya,	dawnej	
stolicy	 królestwa	 Syjamu,	 która	 zo-
stała	zniszczona	przez	żołnierzy	bir-
mańskich	 w	 roku	 1767.	 Zwiedzanie	
ruin świątyń buddyjskich	 oraz	 Let-

5 | śniadanie	•	lunch

nych	 lunch	 (za	 dodatkową	 opłatą).	
Popołudniowy	rejs po kanałach rze-
ki Chao Praya,	gdzie	zobaczyć	można	
tradycyjne	 tajskie	 domy na palach.	
Wieczorem	 rejs	 większym	 statkiem,	
głównym nurtem Chao Praya,	 skąd	
podziwiać	można	pięknie	podświetlo-
ne	budynki	Bangkoku.	Obiadokolacja	
na	pokładzie	statku.	

BANGKOK 

Po	śniadaniu	całodniowe	zwiedzanie	
stolicy	 Tajlandii.	 Wizyta	 w	 Świątyni 
Złotego Buddy, spacer po Dzielni-
cy Chińskiej	 i	 jej	rynku kwiatowym.	
Zwiedzanie	Świątyni Leżącego Bud-
dy i Wielkiego Pałacu Królewskiego,	
gdzie	 znajduje	 się	 jedna	 z	 ważniej-
szych	świątyń	w	Tajlandii:	Świątynia 
Szmaragdowego Buddy.	 Dla	 chęt-

3 | śniadanie	•	obiadokolacja
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Tajlandia

TAK • LAMPANG
• CHIANG MAI 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Lampang,	
zabytkowego	 miasta	 Tajlandii,	 słyn-
nego	 ze	 świątyń w stylu birmań-
skim.	 Wizyta	 na	 lokalnym rynku 
oraz	 przejażdżka konną dorożką.	
Lunch,	 a	 następnie	 dalszy	 przejazd	
autokarem	do	północnej	stolicy	Taj-
landii:	Chiang	Mai.	Zakwaterowanie	
w	hotelu	i	nocleg.

6 | śniadanie	•	lunch

CHIANG MAI

Wczesne	 śniadanie,	 a	 następnie	
przejazd	 i	 wizyta	 w	 obozie słoni 
– Elephant Training Camp,	 jednej
z	 największych	 atrakcji	 Tajlandii.	
Dla	 chętnych	 trekking na słoniu 
(za	 dodatkową	 opłatą).	 Lunch,	 a	 na-
stępnie	 przejazd	 do	San Kampaeng,	
wioski	 słynnej	 z	 pięknego	 tajskiego	
rękodzieła.	 Powrót	 do	 Chiang	 Mai
i wejście na wzgórze Doi Suthep,	na	
którym	znajduje	się	wyjątkowa	świą-
tynia	 w	 stylu	 birmańskim	 ze	 złotą	
Chedi:	Wat Phrathat.	Powrót	do	ho-
telu	i	nocleg.	

7 | śniadanie	•	lunch

CHIANG MAI 

Po	 śniadaniu	 czas	 wolny	 na	 wypo-
czynek	 i	 indywidualne	 zwiedzanie	
miasta.	 Dla	 chętnych	 wycieczki	 fa-
kultatywne:	 wyprawa do dżungli, 
wycieczka rowerowa, ‘Lot Gibona’ 
– tyrolka na linach w lesie tropikal-
nym, masaż tajski, pokaz bawołów 
wodnych „Water Buffalo Show”.	
Obiadokolacja	w	hotelowej	restaura-
cji	i	nocleg.

8 | śniadanie	•	obiadokolacja

CHIANG MAI
• FANG • CHIANG RAI

Poranny	 przejazd	 do	 Fang	 i	 wizyta
w	wiosce	Ya Pa, u plemienia Karen – 
Kobiet o Długich Szyjach.	Po	drodze	
wizyta w gorących źródłach w Mae 
Chan.	Następnie	przejazd	do	Chiang	
Rai.	 Po	 przyjeździe	 zakwaterowanie	
w	hotelu	i	nocleg.

9 | śniadanie	•	lunch

CHIANG RAI 
• PAYAO • NAN

Po	śniadaniu	wycieczka	do	miejsco-
wości	 Payao,	 które	 kiedyś	 stano-
wiło	 niezależne	 królestwo.	 Lunch,
a	 następnie	 dalszy	 przejazd	 do	
graniczącej	 z	 Laosem	 miejscowo-
ści	Nan.	Zakwaterowanie	w	hotelu
i	nocleg.

11 | śniadanie	•	lunch

NAN • PHRAE • UTRADIT
• KAMPHAENG PHET

Po	 śniadaniu	 poranne	 zwiedzanie	
świątyni Wat Praya Phu	w	Nan.	Ko-
lejno	udadzą	 	 się	Państwo	do	Phrae.	
Wizyta	w	świątyni Phae Muang Phi,	
a	następnie	przejazd	do	Kamphaeng	
Peth	przez	Utradit.	Po	drodze	lunch.	
Zakwaterowanie	i	nocleg	w	Kampha-
eng	Phet.	

12 | śniadanie	•	lunch

KAMPHAENG PHET
•KANCHANABURI 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Kancha-
naburi.	 Spacer	po	moście nad rzeką 
Kwai,	 zwiedzanie	 muzeum budow-
niczych „Kolei Śmierci”	 oraz	 cmen-
tarza aliantów.	 Lunch	w	 lokalnej	 re-
stauracji.	 Przejazd	 odcinkiem	 „Kolei 
Śmierci”.	Zakwaterowanie	w	hotelu.	
Nocleg.	

13 | śniadanie	•	lunch

KANCHANABURI
• PRANBURI 

Wczesnym	 rankiem	 przejazd	 na	
Pływający Targ Damnoeon Sadu-
ak,	 gdzie	 od	 ponad	 100	 lat	 lokalna	
ludność	 sprzedaje	 z	 łódek	 owoce
i	 wyroby	 rękodzieła.	 Kolejno	 wizyta	
w jaskini Khao Yoi	 –	 świątyni	małp,
a	następnie	przejazd	na	południe,	nad	
Zatokę	 Tajlandzką,	 do	 miejscowości	
Pranburi.	Transfer	do	hotelu	i	zakwa-
terowanie.	 Czas	 wolny	 na	 odpoczy-
nek.	Nocleg	w	Pranburi.

14 | śniadanie	•	lunch

PRANBURI

Po	 śniadaniu	 czas	 wolny.	 Dla	 chęt-
nych	 wycieczki	 fakultatywne:	 trek-
king na słoniu, snorkeling na wyspie 
Koh Jaan,	wycieczka do Parku Na-
rodowego Sam Rai Yod,	wodospady 
Pa La U.	Obiadokolacja	w	hotelowej	
restauracji.

15 | śniadanie	•	obiadokolacja

PRANBURI • KRABI

Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 południe	
kraju,	do	miejscowości	Krabi.	Po	dro-
dze	 przystanek	 na	 plantacji anana-
sów.	Po	przyjeździe	zwiedzanie	Khao 
Chong Krajok ‘Lustrzanej Góry’ 
-	 wzniesienia	 na	 którym	 znajduje	
się	punkt widokowy	 oraz	 świątynia 
buddyjska.	We	wspinaczce	na	szczyt	
(396	schodów)	odwiedzającym	towa-
rzyszą	małpy.	Nocleg	w	Krabi.

16 | śniadanie	•	obiadokolacja

KRABI

Po	 śniadaniu	 czas	 wolny.	 Dla	 chęt-
nych	 wycieczki	 fakultatywne:	 wy-
cieczka łodzią motorową na wyspy 
Phi Phi, wyspy Krabi, wycieczka do 
lasów deszczowych Krabi, półdnio-
wa wycieczka kajakowa Ao – Talen
z lunchem w formie pikniku.	Obiado-
kolacja	w	hotelowej	restauracji.

17 | śniadanie	•	obiadokolacja

PHUKET

Wypoczynek	 na	 wyspie	 Phuket.	 Dla	
chętnych	wycieczki	fakultatywne,	ta-
kie	 jak	zwiedzanie wyspy, wizyta na 
wyspie koralowej, safari po wyspie, 
wycieczka na wyspę Koh Kai	 i	 inne.	
Nocleg	na	wyspie	Phuket.

19 - 20 | śniadanie

niego Pałacu Królewskiego.	 Lunch,
a	 następnie	 przejazd	 do	miejscowo-
ści	 Tak.	 Zakwaterowanie	 w	 hotelu
i	nocleg.

PHUKET • BANGKOK
• POLSKA 

Po	śniadaniu	czas	wolny.	Transfer	na	
lotnisko	i	przelot	do	Bangkoku.	Prze-
lot	 do	 Polski	 przez	 jeden	 z	 europej-
skich	portów	lotniczych.	

21 | śniadanie

CHIANG RAI

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Mae Sai,	
miasteczka	 granicznego	 z	 Birmą.	 Tu	
zarówno	po	tajskiej,	jak	i	birmańskiej	
stronie	 rozwija	 się	 handel	 przygra-
niczny.	 Możliwość	 podpatrzenia	
codziennego	 życia	 lokalnej	 ludności	
oraz	 zrobienia	 zakupów.	 Następnie	
przejazd	 nad	 rzekę	 Mekong	 w	 re-
jon	 Złotego Trójkąta,	 miejsca	 gdzie	
stykają	 się	 trzy	 kraje:	 Tajlandia,	My-
anmar	 (Birma)	 i	 Laos.	Rejs po rzece 
Mekong	 i	 w	miarę	możliwości	 przy-
stanek	 na	 laotańskiej wysepce Don 
Sao.	 Dla	 chętnych	 lunch	 (za	 dodat-
kową	opłatą).	 	Powrót	do	Chiang	Rai	
i	 transfer	 do	 hotelu.	 Obiadokolacja
w	hotelowej	restauracji.	

10 | śniadanie	•	obiadokolacja

KRABI• ZATOKA PHANG 
NGA • PHUKET

Śniadanie,	 a	 następnie	 przejazd
z Parku Narodowego Khao Sok nad 
piękną	 zatokę Phang Nga.	 Rejs ło-
dzią po zatoce	 i	 przystanek	 na	wy-
spie Jamesa Bonda.	 Podczas	 rejsu	
podziwiać	można	malownicze	widoki.	
Lunch	w	muzułmańskiej wiosce.	Ko-
lejno	 transfer,	 na	 największą	 wyspę	
Tajlandii	–	Phuket.	 	Zakwaterowanie
w	hotelu	i	nocleg.

18 | śniadanie	•	lunch
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10 dni

Klasyczna Tajlandia 

Magnetyczne	posągi	złotego	Buddy,	urocze	słoniątka,	uśmiech	goszczący	na	twarzach	przyjaznych	
mieszkańców,	wyśmienite	jedzenie	i	relaks	na	bajecznych	plażach	Zatoki	Tajlandzkiej	sprawią,	że	
Tajlandia	na	zawsze	pozostanie	w	Państwa	pamięci.

Tajlandia

• BANGKOK

• KANCHANABURI

• AYUTTHAYA

• CHIANG MAI

POLSKA 

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	 wylot	 do	 Tajlandii	 przez	
jeden	 z	 europejskich	 portów	 lotni-
czych.	Szczegółowe	informacje	każdy	
uczestnik	otrzymuje	na	około	tydzień	
przed	planowanym	wylotem.

1 | Złotego Buddy.	Po	południu	rejs ło-
dziami motorowymi „long-tail boat” 
po kanałach rzeki Chao Praya,	skąd	
podziwiać	 można	 niezwykłe	 wido-
ki	 oraz	 domy na palach i tratwach,
w	których	do	dziś	mieszkają	Tajowie.	
Obiadokolacja	w	najwyżej	położonej	
restauracji	 Baiyoke Sky Tower (78 
piętro).	Nocleg	w	Bangkoku.

BANGKOK

Przylot	 do	 Bangkoku.	 Powitanie	
grupy	 przez	 lokalnego	 przewodnika.	
Transfer	do	hotelu	i	zakwaterowanie.	
Czas	na	odpoczynek.	Wieczorem	rejs 
statkiem,	 głównym	 nurtem Chao 
Praya,	 skąd	 podziwiać	 można	 pięk-
nie	podświetlone	budynki	Bangkoku.	
Obiadokolacja	na	pokładzie	statku.

2 | obiadokolacja

BANGKOK

Po	 śniadaniu	 całodniowe	 zwiedza-
nie	stolicy	Tajlandii.	Zobaczymy	m.in.	
Wielki Pałac Królewski,	 w	 którym	
znajduje	 się	 jedna	 z	najważniejszych	
świątyń	 Tajlandii:	 Świątynia Szma-
ragdowego Buddy.	 Następnie	 wizy-
ta w Świątyni Leżącego i Świątyni 

3 | śniadanie	•	obiadokolacja

BANGKOK
• KANCHANABURI 

Wczesnym	 rankiem	 przejazd	 na	
Pływający Targ Damnoeon Sadu-
ak,	 gdzie	 od	 ponad	 100	 lat	 lokalna	
ludność	 sprzedaje	 z	 łódek	 owoce
i	wyroby	rękodzieła.	Kolejno	przejazd	

4 | śniadanie	•	obiadokolacja
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CHIANG MAI

Poranny	przyjazd	do	Chiang	Mai.	Po	
śniadaniu	zwiedzanie	miasta.	Wizyta	
w świątyni Doi Suthep,	będącej	 jed-
ną	 z	 ważniejszych	 świątyń	 tajskiego	
buddyzmu.	Następnie	przejazd	do	lo-
kalnej wioski,	 gdzie	 będziemy	mogli	
podziwiać	 arcydzieła	 tajskiego	 ręko-
dzieła.	Powrót	do	hotelu.	Obiadoko-
lacja	i	nocleg.

6 | śniadanie	•	obiadokolacja

CHIANG MAI

Po	 śniadaniu	 wyprawa	 na	 północ	
Chiang	 Mai.	 Po	 drodze	 przystanek	
na	 lokalnym	 ryneczku	 Mae Malai.	
Następnie	 przejazd	 nad	malownicze	
wodospady Mok Pha,	 gdzie	 będzie-

7 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

CHIANG MAI

Po	 śniadaniu	 godzinny	 trekking	 do	
obozu słoni – Elephant Training 
Camp,	 jednej	 z	 największych	 atrak-
cji	 Tajlandii.	 Następnie	 przejazd na 
grzbietach słoni	do	wioski plemienia 
Lahu.	Lunch	w	wiosce.	Kolejno	wizyta	
w wiosce Kobiet o długich szyjach.	
Po	 zwiedzaniu	przejazd	 truckami	do	
miejscowości	 Chang	 Mai.	 Zakwate-
rowanie	i	nocleg	w	hotelu.

8 | śniadanie	•	lunch

Tajlandia

do	Kanchanaburi.	 	Spacer	po	moście 
nad rzeką Kwai oraz	przejazd	odcin-
kiem	 słynnej	 „Kolei Śmierci”.	 Trans-
fer	 na	 przystań	 i	 przeprawa	 łodzią	
do	hotelu na tratwach,	który	nie	po-
siada	 elektryczności.	 Obiadokolacja	
przy	 świecach.	 Przedstawienie	 tra-
dycyjnych tańców plemienia MON 
(uchodźców	z	Birmy).

my	 mieli	 możliwość	 zrelaksowania	
się	 i	 skorzystania	 z	 kąpieli.	 Lunch	
w	 lokalnej	 restauracji	 Baan	 Pang	
Lun.	 Kolejno	 przejazd	 do	 gorących 
źródeł i	 2,5	 godzinny	 trekking	 do	
wiosek	 plemienia Karen.	 Kolacja
i	nocleg	w	wiosce	plemienia	Karen.

BANGKOK • POLSKA 

Przyjazd	 do	 Bangkoku.	 Po	 śniada-
niu	 czas	 wolny.	 Transfer	 na	 lotnisko
i	przelot	do	Polski	przez	jeden	z	euro-
pejskich	portów	lotniczych.

10 | śniadanie

KANCHANABURI• AYUT-
THAYA • CHIANG MAI 

Po	śniadaniu	przejazd	do	dawnej	sto-
licy	królestwa	Syjamu	–	miejscowości	
Ayutthaya,	 która	 została	 zniszczona	
przez	 żołnierzy	 birmańskich	 w	 roku	
1767.	 Zwiedzanie	 trzech świątyń 
buddyjskich.	Przejazd	nocnym	pocią-
giem	do	Chiang	Mai.

5 | śniadanie	•	lunch

CHIANG MAI • BANGKOK

Po	 śniadaniu	 czas	 wolny	 na	 wypo-
czynek	 i	 indywidualne	 zwiedzanie	
miasta.	 Dla	 chętnych	 wycieczki	 fa-
kultatywne:	 wyprawa do dżungli, 
wycieczka rowerowa, ‘Lot Gibona’ 
– tyrolka na linach w lesie tropikal-
nym, masaż tajski, pokaz bawołów 
wodnych „Water Buffalo Show”.	
Przejazd	nocnym	pociągiem	do	Bang-
koku.	Nocleg	w	pociągu.

9 | śniadanie	•	lunch
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Informacje praktyczne 

PRZELOTY
MIĘDZYNARODOWE

Przeloty	 odbywają	 się	 samolota-
mi	 rejsowymi	 z	 międzylądowaniem	
w	 jednym	 z	 europejskich	 portów	
lotniczych.	 Przelot	 z	 portu	 prze-
siadkowego	 do	 Manili	 trwa	 około	
12-14	godzin,	 jest	to	uzależnione	od	
linii	 lotniczych.	Dokładne	 informacje
o	godzinach	przelotów	i	zbiórce	znaj-
dą	Państwo	w	liście	przewodnim,	wy-
syłanym	do	Uczestników	wycieczek.

RÓŻNICA CZASU

Czas	na	Filipinach	ustawiony	jest	we-
dług	czasu	w	Manili,	który	wyprzedza	
czas	uniwersalny	o	6	godzin	w	okre-
sie	czasu	letniego	i	7	godzin	w	okresie	
zimowym.	

KARTY PŁATNICZE

W	dużych	miastach	nie	ma	większych	
problemów	 z	 płaceniem	 kartą	 kre-
dytową.	 MasterCard	 czy	 Visa	 hono-
rowane	 są	 one	w	większości	 dużych	
sklepów,	restauracjach	oraz	hotelach	
klasy	 średniej	 i	 wyższej.	 W	 filipiń-
skich	 miastach	 znajdują	 się	 również	
bankomaty,	 więc	 nie	 ma	 problemu
z	 dostępem	 do	 gotówki.	 Trzeba	 jed-
nak	 pamiętać	 o	 zaopatrzeniu	 się
w	odpowiednią	ilość	gotówki	w	przy-
padku	wyprawy	w	odległe	zakątki	kra-
ju,	gdzie	często	nie	ma	bankomatów.	

BEZPIECZEŃSTWO

Nie	 ma	 szczególnych	 zagrożeń	 prze-
stępczością,	 ale	 jest	 kilka	 rzeczy,
z	 których	 podróżni	 muszą	 sobie	 zda-
wać	 sprawę.	 Lepiej	 nie	 pozostawiać	
cennych	rzeczy	w	bagażach,	a	tym	bar-
dziej	w	pokojach	hotelowych	podczas	
nieobecności.	 Dobrze	 jest	 skorzystać	
z		hotelowego	sejfu,	jeśli	jest	taka	moż-
liwość.	Powinno	się	zachować	podsta-
wowe	środki	ostrożności	i	korzystać	ze	
zdrowego	rozsądku.	W	razie	wątpliwo-
ści	zawsze	warto	poradzić	się	pilota.

TELEFONY KOMÓRKOWE

Używaną	 na	 Filipinach	 siecią	 jest	
GSM.	Z	zasięgiem	w	miastach	raczej	
nie	 ma	 problemu,	 gorzej	 natomiast	
jest	 na	 prowincjach.	 Można	 zabrać	
z	 domu	 swój	 trzyzakresowy	 telefon,	
będzie	on	współpracował	z	filipiński-
mi	sieciami,	choć	wszystkie	rozmowy	
będą	uznawane	za	międzynarodowe.	
Można	także	dzwonić	do	Polski	z	te-
lefonu	w	hotelu.	

ELEKTRYCZNOŚĆ

Napięcie	 na	 Filipinach	 wynosi	 220V.	
Do	 większości	 gniazdek	 pasują	 trój-
kątne	wtyczki	z	dwoma	lub	trzema	bol-
cami.	 W	 niektórych	 hotelach	 istnieje	
możliwość	wypożyczenia	konwertera.

WALUTA I JEJ WYMIANA

Większość	ważniejszych	walut	takich	
jak	 dolary,	 funty	 brytyjskie	 czy	 euro	
może	 być	 wymieniona	 na	 terenie	
Filipin	 na	 obowiązującą	 tam	 walutę:	
peso	 filipinińskie	 (PHP).	 Jeden	 peso	
dzieli	 się	 na	 100	 centavos.	 Waluty	
można	 wymieniać	 w	 bankach	 oraz	
kantorach,	 których	 jest	 dość	 sporo	
w	każdym	mieście.	 Pieniądze	można	
wymieniać	 także	w	hotelach,	 lecz	po	
nieco	niższym	kursie	niż	w	kantorach.

1	USD	=	ok.	45	PHP

Najlepiej zabrać ze sobą nowe nowe 
banknoty dolarowe. Ważne by były 
możliwie jak najmniej zniszczone
i popisane.

Przykładowe	ceny:	
• coca-cola	1l	–	25	PHP,
• duży	sok	–	55	PHP,
• herbata	imbirowa	–	30	PHP
• drinki	w	knajpie	–	od	120	PHP,
• piwo	w	sklepie	1l	–	35	do	40	PHP,
• piwo	w	lokalu	0,5l	–	50	do	55	PHP
• buritto	–	45	PHP,
• spaghetti	–	160	PHP,
• barbecue(kurczaki,wieprzowina,	
ryby)	–	ceny	od	6	PHP	do	30	PHP	
za	sztukę,

• 2	 x	 piersi	 z	 kurczaka	 +	 ryż	 =	 60	
PHP,	

• curry	(z	owocami	morza,	wieprzo-
winą	lub	kurczakiem)	–	280	PHP.
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TRANSPORT

Przejazdy	na	Filipinach	odbywają	się	
autokarami,	 mikrobusami	 lub	 jeepa-
mi,	w	 zależności	 od	 grupy.	 Samoloty	
obsługujące	 połączenia	 wewnątrz	
Filipin	 to	 najczęściej	 Boeing	 777-
300ER,	 Boeing	 747-400	 lub	 Airbus	
A320	 należące	 do	 filipińskich	 linii	
lotniczych.	 Przelot	 z	 Manili	 na	 wy-
spę	 Boracay	 odbywa	 się	mniejszymi	
samolotami	 typu	Bombardier	Q100,	
Bombardier	 Q200	 lub	 Bombardier	
Q300,	mieszczącymi	na	swym	pokła-
dzie	od	39-50	pasażerów		w	zależno-
ści	od	samolotu.

OBSŁUGA PILOTA

Grupa	na	całej	trasie	wycieczki	znaj-
duje	 się	pod	opieką	polskiego	pilota.
W	 każdym	 odwiedzanym	 mieście	
jest	 lokalny	 przewodnik	 posługujący	
się	 językiem	 filipińskim	 i	 angielskim.																						
W	 zwiedzanych	miejscach	 polski	 pi-
lot	 tłumaczy,	 co	opowiada	przewod-
nik	filipiński.

ZDROWIE I SZCZEPIENIA

Udając	 się	 na	 Filipiny	 nie	 ma	 obo-
wiązkowych	 szczepień.	 Do	 zaleca-
nych	 należą	 szczepienia	 przeciwko:	
wirusowemu	 zapaleniu	 wątroby	
typu	A	 i	B,	błonicy,	 tężcowi	 i	 durowi	
brzusznemu.	 Warto	 zaopatrzyć	 się	
także	 w	 leki	 antymalaryczne	 (przed	
wyjazdem	warto	zasięgnąć	rady	leka-
rza	specjalisty).

WIZA

Polscy	 obywatele	 przebywający	 na	
terenie	Republiki	Filipin	nie	dłużej	niż	
21	dni	zwolnieni	są	z	obowiązku	po-
siadania	wizy.	Osoby	planujące	pobyt	
dłuższy	niż	21	dni	muszą	ubiegać	się	
o	wydanie	wizy.	W	celu	uzyskania	in-
formacji	dotyczących	formalności	wi-
zowych	prosimy	o	kontakt	 z	naszym	
biurem.

Filipiny	charakteryzują	się	dwoma	porami	roku:	porą	suchą	i	porą	deszczową.

Pora sucha:	zaczyna	się	w	grudniu	i	trwa	do	około	czerwca.	W	okresie	tym	opady	nie	są	zbyt	duże,	występują	natomiast	pasaty	
które	są	na	ogół	suche.	W	miesiącach	od	grudnia	do	lutego	można	spodziewać	się	chłodniejszych	i	suchych	dni.	Styczeń	to	naj-
chłodniejszy	miesiąc	w	roku,	 temperatura	kształtuje	się	wtedy	na	poziomie	około	25°C.	Okres	od	marca	do	czerwca	obfituje
w	dość	gorącą	i	suchą	pogodę.	Najgorętszym	miesiącem	w	roku	jest	maj,	charakteryzujący	się	stosunkowo	wysokimi	temperatu-
rami.	Temperatura	wówczas	przekracza	35°C.

Pora deszczczowa:	nastaje	po	porze	suchej	i	trwa	od	lipca	do	listopada.	Jej	nieodłącznym	elementem	są	spore	opady	deszczów	
monsunowych	i	towarzyszące	im	często	tajfuny.

KLIMAT NA FILIPINACH

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Manila 26° 27° 28° 29° 29° 28° 28° 27° 28° 28° 27° 26°

Vigan 24° 25° 27° 29° 30° 29° 29° 28° 28° 27° 25° 23°

Laoag 26° 26° 28° 29° 29° 29° 29° 28° 28° 28° 27° 26°

Boracay 26° 27° 28° 29° 30° 30° 28° 28° 28° 27° 28° 26°

Filipiny: Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Manili
Filipiny,	Manila,	UPI	BuildingOne	Fort	Santiago,	Sta.	Clara	str.,	Intramuros,	Manila
Telefon:	(00632)	527	74	91,	527	15	82	|	Faks:	(00632)	527	16	03
E-mail:	mailadmin@uplines.net	|	www.poland.ph

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE RP

117....................................................................................................................................................................
112 lub 911..................................................................................................................................................
0063.................................................................................................................................................................
0048.................................................................................................................................................................

Policja
Numer	ratunkowy
Numer	kierunkowy	na	Filipiny
Numer	kierunkowy	do	Polski

WAŻNE TELEFONY

STREFY KLIMATYCZNE

Filipiny	leżą	w	strefie	klimatu	równikowego,	jedynie	na	północy	kraju	panuje	klimat	podrównikowy.	Klimat	większej	części	kraju	
jest	bardzo	gorący	i	wilgotny,	a	temperatura	każdego	z	miesięcy	przekracza	tu	20°C.	Niezwykle	obfite	są	również	deszcze	tropi-
kalne	-	najbardziej	odczuwalne	na	południu	kraju.
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15 dni

Filipiny – kraina marzeń

Spacery	po	śnieżnobiałych,	piaszczystych	plażach;	orzeźwiające	kąpiele	pośród	egzotycznych	ryb	
w	turkusowo-niebieskich	wodach	oceanu,	 rajskie	krajobrazy	 i	przejażdżka	wesołym	„jeepney“	–	
odkryj	z	nami	 tajemnice	zaklęte	w	tych	magicznych	wyspach.	Filipiny	zapraszają	na	wymarzone	
wakacje	pełne	relaksu	i	niesamowitych	wrażeń.

Filipiny

• MANILA

• BANAUE

• BANGA-AN

• BONTOC

• SAGADA

• MOUNT DATA

• CERVANTES

• VIGAN

• ILOCOS NORTE

• LAOAG

• BORACAY

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem.	 Wylot	 na	 Filipiny	 przez	
jeden	 z	 europejskich	 portów	 lotni-
czych.	Szczegółowe	informacje	każdy	
uczestnik	otrzymuje	na	dwa	tygodnie	
przed	planowanym	wylotem.

1 | 

MANILA 

Przylot	na	największą	wyspę	Filipin	-	
Luzon.	Lądowanie	w	Manili,	 transfer	
do	hotelu	i	nocleg.

2 | lunch	•	obiadokolacja

MANILA 

Po	 śniadaniu	 przejażdżka lokalnym 
samochodem „jeepney’em“	i	podziwia-
nie	uroków	filipińskiej	stolicy.	Wizyta	w	
dzielnicy finansowej – Makati,	 prze-
jazd	w	dół	Alaya	Avenue,	gdzie	 lśniące	
wieżowce	wyróżniają	 się	 na	 tle	mniej-
szych	 budynków.	 Przejazd	 obok	Cen-
trum Kultury Filipin i bulwaru Roxas.	
Wizyta	 w	Parku Rizal,	 nazwanym	 tak	
od	 nazwiska	 jednego	 z	 największych	

3 | śniadanie	•	lunch	•	obiadokolacja

MANILA • BANAUE

Po	śniadaniu	przejazd	do	oddalonego	
o	 360	 km	 miasteczka	 Banaue.	 Za-
kwaterowanie	w	hotelu	 i	 czas	wolny	
na	odpoczynek	po	podróży.

4 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

bohaterów	narodowych	dr	José	Rizala.	
Zwiedzanie	 Istramuros,	 zwanej	 rów-
nież Walled City,	 najstarszej	 dzielnicy	
miasta,	w	której	znajdowała	się	siedziba	
rządu	w	czasach	hiszpańskiego	okresu	
kolonialnego.	Wizyta	 w	 strategicznym	
Forcie Santiago,	 skąd	 rozpościera	 się	
widok	 na	 otaczającą	 fort	 rzekę Pasig
i zatokę Manilską	 oraz	 spacer	wzdłuż	
murów obronnych.	 Przejazd	 do	 ko-
ścioła św. Augustyna,	najstarszego	ko-
ścioła	w	mieście,	datowanego	na	1606	
rok.	 Wewnątrz	 znajduje	 się	 muzeum
z	relikwiami,	rękopisami	i	innymi	ekspo-
natami	sztuki	 religijnej.	Kolejno	wizyta	
w Casa Manila,	wiekowym,	inspirowa-
nym	hiszpańskim	stylem,	XIX	wiecznym	
budynku	oraz	na	chińskim cmentarzu,	
wyglądającym	 jak	 mała	 wioska.	 Gro-
bowce	wyglądają	bowiem	jak	komplet-
nie	wyposażone	domy	z	bieżącą	wodą	
i	 energią	 elektryczną.	 Na	 zakończenie	
dnia wizta w dzielnicy La Loma,	słyną-
cej	z	narodzin	wielu	tradycyjnych	filipiń-
skich	dań.	Powrót	do	hotelu	i	nocleg.
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BANAUE • BANGA-AN
• BANAUE 

Przejażdżka lokalnym samochodem 
„jeepney’em“	 do	 rdzennej	 filipiń-
skiej	 wioski	 Banga-an.	 Podziwianie
z punktu widokowego tarasów ryżo-
wych	(UNESCO),	które	stanowią	naj-
większą	atrakcję	wyspy.	Te	położone	
wysoko	w	górach	półki	skalne	zostały	
wykute	 ok.	 2000	 lat	 temu.	 Kolejno	
wizyta na miejskim targowisku.	Jeśli	
czas	pozwoli,	wizyta	w	kolejnej	z	oko-
licznych	 wiosek	 przed	 popołudnio-
wym	powrotem	do	hotelu.

5 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

BANAUE • BONTOC
• SAGADA MOUNT
DATA/BONTOC

Przejazd	górskim	szlakiem	na	obrze-
ża	 miasta	 Bontoc,	 gdzie	 odwiedzą	
Państwo	 muzeum założone przez 
Belgijskie Siostry.	 Jeśli	 pogoda	 po-
zwoli,	wizyta	w	jaskiniach w mieście 
Sagada,	będących	miejscem	pochów-
ku	członków	ludu	Infugao	–	grupy	et-
nicznej	mieszkającej	na	wyspie	Luzon	
na	Filipinach.	Przejazd	stromą	drogą,	
skąd	 rozpościera	 się	 niewiarygodny	
widok	 na	 szczyt góry Mount Data.	
W	zależności	od	warunków	pogodo-
wych	 nocleg	 w	 górskim	 pensjonacie	
na	 szczycie	 lub	 w	 pobliskim	mieście	
Bontoc.

6 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

MOUNT DATA/BONTOC
• CERVANTES • VIGAN

Po	 śniadaniu	 przejazd	 przez	 wyso-
kie	 przełęcze	 z	widokami	 na	Filipiń-
skie Kordyliery	 –	 dawne	 głębokie	
wąwozy	 i	 kaniony,	 aż	 do	miasteczka	
Cervantes.	 Następnie	 udadzą	 się	
Państwo	 w	 kierunku	 Bessang Pass,	
gdzie	 odbyła	 się	 najkrwawsza	 bitwa	
podczas	 II	wojny	 światowej.	Kolejno	
wizyta	w	miasteczku	Vigan,	które	jest	
przykładem	 fuzji	 architektury	 kolo-
nialnej	 i	 oryginalnej,	 rdzennej	 azja-
tyckiej.	Przejazd	do	hotelu,	zakwate-
rowanie	i	kolacja.	Nocleg	w	Vigan.

7 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

VIGAN • ILOCOS NORTE
• LAOAG 

Śniadanie.	Zwiedzanie	miasta.	Spacer	
wzdłuż	brukowanej ulicy Mena Cri-
solo,	 przy	 której	 mieszczą	 się	 stare	
kolonialne	 zabudowania.	 W	 pobliżu	
znajduje	się	także	Katedra św. Paw-
ła,	której	25	metrowa	dzwonnica	nie	
jest	 częścią	 budynku	 i	 znajduje	 się
w	 odległości	 15	 metrów.	 Następnie	
zobaczą	Państwo	Rezydencję Syquia,	
która	 zawiera	 zabytkowe	 meble
i	pamiątki	Elpido	Quirino,	prezyden-
ta	 Filipin.	 	 Po	 krótkiej	 przejażdżce 
powozem konnym „calesa“,	 zwie-
dzanie	fabryki	słoików.	Lunch	w	uro-
czym	ogrodzie	na	obrzeżach	miasta.	
Następnie	 udadzą	 się	 Państwo	 do	
prowincji	 Ilocos	 Norte;	 zwiedzanie	
Kościoła św. Augustyna	 (UNESCO).	
Kolejno	 wizyta	 w	 muzeum Museo 
Iloco	 oraz	 pomnik Obalenia Mo-
nopolu Tytoniowego.	 Zwiedzanie 
Katedry św. Williama	 wraz	 z	 jego	
„tonącą“ dzwonnicą.	Przejazd	do	ku-
rortu	 Fort	 Ilocandia	 Resort.	 Zakwa-
terowanie,	kolacja	i	nocleg.	

8 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

BORACAY

Ta	licząca	7	km	długości	 i	tylko	1	km	
szerokości	 w	 najwęższym	 punkcie	
wyspa,	 to	 idealne	 miejsce	 na	 spę-
dzenie	 wymarzonych	 wakacji.	 To	 tu	
niesamowita	biel	piasku	przenika	się	
z	 turkusem	 wody	 i	 błękitem	 nieba	
sprawiając,	 że	Boracay	 to	wakacyjny	
raj	 zarówno	dla	aktywnych,	 jak	 rów-
nież	osób	szukających	spokoju	i	odpo-
czynku.	 Hotele	 na	 wyspie	 zapewnią	
Państwu	 najwyższy	 standard	 usług	
i	 udogodnień.	 Entuzjaści	 wypoczyn-
ku	 skorzystać	 mogą	 z	 licznych	 Spa
i	salonów	masażu.	Znajdą	tu	Państwo	
również	 szerokie	 zaplecze	 zarówno	
rekreacyjne,	 jak	 i	 sportowe.	 Turyści	
skorzystać	 mogą	 z	 pola	 golfowego,	
wybrać	 się	 na	 przejażdżkę	 konno,	
zasmakować	 nurkowania,	 kiteboar-
dingu	czy	windsurfingu.	Na	poszuki-
waczy	mocniejszych	wrażeń	czekają:	
parasailing	–	latanie	na	spadachronie	
ciągniętym	 przez	 motorówkę,	 skoki	
do	 wody	 z	 kładek	 wielopoziomowe-
go	urwiska	Ariel’s	Point	czy	zorbing,	

11 - 13 | śniadanie

czyli	zabawa	polegająca	na	staczaniu	
się	ze	zbocza	w	wykonanej	z	bardzo	
odpornego	 materiału,	 nadmuchi-
wanej	 kuli.	 Po	 dniu	 pełnym	 wrażeń	
warto	udać	się	na	odprężający	spacer	
wąskimi	 uliczkami	 wyspy.	 Centrum	
handlowe	D	Mall	 zaprasza	 na	 zaku-
py	 do	 usytuowanych	wzdłuż	 uliczek	
sklepów,	 a	 ustawiane	 codziennie	
wzdłuż	plaży	filipińskie	bazary	oferu-
ją	szeroki	wybór	lokalnych	wyrobów.	
Wieczorami	 bazary	 zamieniają	 się
w	stragany	z	 lokalnymi	przekąskami,
a	 wyspa	 wypełnia	 się	 cudownymi	
zapachami	unoszącymi	 się	 z	okolicz-
nych	 restauracji.	 Nie	 sprzedają	 one	
jednak	jedzenia,	tak	więc	by	skoszto-
wać	 tych	 niesamowitych	 filipińskich	
specjałów	 należy	 najpierw	 udać	 się	
na	 jedyny	w	 swoim	 rodzaju	Talipapa	
Market.	 Następnie	 wytargowane	
produkty	 wystarczy	 zanieść	 do	 jed-
nej	z	pobliskich	restauracji,	a	 lokalny	
kucharz	 przyrządzi	 z	 nich	 potrawy.	
Nocą	 zaś	 uliczki	 wypełnia	 muzyka.	
Bary,	 puby	 i	 dyskoteki	 znajdujące	
się	 na	 plaży	 otwarte	 są	 do	 późnych	
godzin	 nocnych,	 tak	 więc	 miłośnicy	
nocnego	 życia	 napewno	 odnajdą	 na	
Boracay	również	coś	dla	siebie.

LAOAG • MANILA 

Śniadanie.	Czas	wolny,	który	poświę-
cić	można	na	wypoczynek.	Wykwate-
rowanie	 i	transfer	na	lotnisko	Laoag.	
Powrót	do	Manili.	Nocleg.

9 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

MANILA • BORACAY

Po	 śniadaniu	 przelot	 na	 tropikalną	
wyspę	 Boracay.	 Zakwaterowanie
w	hotelu	i	czas	wolny,	który	poświęcić	
można	 na	 aktywny	 wypoczynek	 lub	
plażowanie.

10 | śniadanie

BORACAY • MANILA 

Po	 śniadaniu	wykwaterowanie	 z	 ho-
telu,	transfer	na	lotnisko	i	powrót	do	
Manili.	Po	przylocie	przejazd	do	hote-
lu	i	czas	wolny.

14 | śniadanie

MANILA • POLSKA

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

15 | śniadanie
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Informacje praktyczne

PRZELOTY
MIĘDZYNARODOWE

Przeloty	 odbywają	 się	 samolota-
mi	 rejsowymi	 z	 międzylądowaniem
w	jedynym	z	europejskich	portów	lot-
niczych.	 Przelot	 z	 portu	 przesiadko-
wego	do	Tokio	trwa	około	10	godzin,	
jest	to	uzależnione	od	linii	lotniczych.	
Dokładne	 informacje	 o	 godzinach	
przelotów	 i	 zbiórce	 znajdą	 Państwo	
w	 liście	 przewodnim,	 wysyłanym	 do	
Uczestników	wycieczek.

KARTY PŁATNICZE

Możliwość	korzystania	z	kart	płatni-
czych	wydanych	w	Polsce	jest	ograni-
czona,	nie	wszystkie	są	honorowane.	
Najbezpieczniej	 jest	korzystać	z	kart	
VISA	 i	MasterCard	 –	 są	 one	 zazwy-

BEZPIECZEŃSTWO

Przestępczość	 w	 Japonii	 jest	 bar-
dzo	niska.	Ulice	w	Tokio	uważane	są	
za	 jedne	 z	 najbezpieczniejszych	 na	
świecie.	 Lepiej	 jednak	 nie	 zostawiać	
wartościowych	 rzeczy	 w	 pokojach	
hotelowych.	 Dobrze	 jest	 skorzystać	
z	 hotelowego	 sejfu,	 jeśli	 jest	 taka	
możliwość.	Zachęcamy	by	 zachować	
podstawowe	 środku	 ostrożności,
a	w	razie	wątpliwości	zasięgnąć	pora-
dy	pilota.

TELEFONY KOMÓRKOWE

Sieć	 GSM	 nie	 jest	 dostępna	 w	 Ja-
ponii.	 Telefonia	 2G	 realizowana	
jest	w	 innych	technologiach.	W	Ja-
ponii	 popularne	 są	 sieci	 WCDMA	
(3G,	 UMTS).	 Zasięg	 sieci	 trzeciej	
generacji	 jest	wystarczający.	 Jedy-
nie	 podczas	 przejazdu	 pomiędzy	
miastami	 mogą	 wystąpić	 przej-
ściowe	 kłopoty	 z	 zasięgiem.	 Naj-
lepiej	 jednak	 udać	 się	 do	 swojego	
operatora,	by	upewnić	się	na	 jakiej	
częstotliwości	 działa	 posiadany	
telefon.	 Do	 Polski	 można	 dzwonić
z	telefonu	w	hotelu,	bądź	z	ogólno-
dostępnych	 budek	 telefonicznych.	
Ceny	 połączenia	 na	 numer	 stacjo-
narny	 do	 Polski	 są	 bardzo	 różne,
z	 telefonów	 hotelowych	 wynoszą	
około	10	pln/za	minutę.

RÓŻNICA CZASU

Czas	 w	 Japonii	 wyprzedza	 czas
w	Polsce	 o	7	 godzin	w	okresie	 czasu	
letniego	i	8	godzin	w	okresie	zimowym.	
Japonia	nie	stosuje	zmiany	czasu.

WALUTA  I JEJ WYMIANA

Większość	ważniejszych	walut	takich	
jak	 dolary,	 funty	 brytyjskie	 czy	 euro	
może	być	wymieniona	na	terenie	Ja-
ponii	 na	 obowiązującą	 tam	 walutę:	
jen	 (JPY).	 Jeden	 jen	 nie	 dzieli	 się	 na	
mniejsze	 jednostki	 (przed	 rokiem	
1954	dzielił	się	na	100	senów).

1	USD	=	ok.	102	JPY

Pieniądze	 można	 wymieniać	 w	 ban-
kach	 lub	 kantorach	 wymiany	 walut	
za	 okazaniem	 paszportu.	 Kantory	

wymiany	 walut	 bardzo	 często	 spo-
tykane	 są	 w	 urzędach	 i	 punktach	
pocztowych.	 Często	 oferują	 one	
najkorzystniejszy	kurs,	 a	 ich	godziny	
otwarcia	są	dłuższe	niż	banków.

Należy zabierać ze sobą nowe bank-
noty. Ważne by były możliwie jak 
najmniej zniszczone i popisane.

Przykładowe	ceny:
• ryż	z	dodatkami,	warzywa,	mięso	-	
600–900	JPY,

• chleb	-	ok.	300	JPY,
• wędlina	100g	-	ok.	300	JPY,
• sok	1l	-	150	JPY,
• woda	mineralna	2l	-	ok.	300	JPY,
• piwo	0,5l	-	250	JPY.

Ceny	 żywności	 nie	 są	 zbytnio	 wy-
górowane,	 a	 z	 uwagi	 na	 dużą	 ilość
i	konkurencję	małych	barów	i	knajpek	
możemy	 zjeść	 dobry	 i	 syty	 posiłek
w	cenie	zbliżonej	do	polskich	realiów.	
Należy	pamiętać,		iż	w	japońskich	re-
stauracjach	i	sklepach	nie	ma	zwycza-
ju	 targowania	 się,	 napiwki	 są	 jednak	
mile	widziane.	Lepiej	płacić	gotówką.

ELEKTRYCZNOŚĆ

W	Japonii	napięcie	prądu	jest	inne	niż	
w	Europie	–		wynosi	ono	100V,	a	jego	
częstotliwość	50/60	Hz.	Urządzenia	
elektryczne	 powinny	 być	 do	 tego	
dostosowane.	W	przypadku,	 gdy	 za-
bierają	 Państwo	 ze	 sobą	 do	 Japonii	
jakiekolwiek	 sprzęty	 elektroniczne/
elektryczne	 należy	 zaopatrzyć	 się
w	konwerter.	W	niektórych	hotelach	
istnieje	 możliwość	 jego	 wypożycze-
nia.

czaj	akceptowane	w	dużych	hotelach,	
restauracjach,	 centrach	 handlowych	
i	 głównych	 oddziałach	 banków.	 Ze	
względu	 na	 ograniczoną	 możliwość	
płatności	 kartami	 płatniczymi	 pole-
camy	zabranie	ze	sobą	gotówki.

65

Japonia

TRANSPORT

Przejazdy	 w	 Japonii	 odbywają	 au-
tokarami	 lub	 mikrobusami,	 w	 zależ-
ności	 od	 wielkości	 grupy.	 Samoloty	
obsługujące	 połączenia	 wewnątrz	
Japonii	 	 to	 najczęściej	 Boeing	 737,	
Boeing	747,	Boeing	767,	Boeing	777	
lub	 inne	 należące	 do	 japońskich	 linii	
lotniczych.	

OBSŁUGA PILOTA

Grupa	na	całej	trasie	wycieczki	znaj-
duje	 się	pod	opieką	polskiego	pilota.
W	 każdym	 odwiedzanym	 mieście	
jest	 lokalny	 przewodnik	 posługujący	
się	 językiem	 japońskim	 i	 angielskim.
W	zwiedzanych	miejscach	polski	pilot	
tłumaczy,	 co	 opowiada	 przewodnik	
japoński.

ZDROWIE I SZCZEPIENIA

Udając	 się	 do	 Japonii	 nie	 ma	 obo-
wiązkowych	 szczepień.	 Do	 zaleca-
nych	 należą	 szczepienia	 przeciwko:	
błonicy	 oraz	 tężcowi.	 W	 przypadku	
stałego	 zażywania	 leków	 należy	 za-
brać	 ich	 zapas	 na	 cały	 planowany	
pobyt	 oraz	 posiadać	 odpowiedni	 list	
od	 lekarza	w	 języku	angielskim	 (opis	
choroby	 i	 zażywanych	 leków	 -	może	
być	potrzebny	w	przypadku	kontroli	
celnej).	 W	 Japonii	 często	 zdarzają	
się	mocne	skoki	ciśnienia	 (ważne	dla	
osób	 chorujących	 na	 choroby	 prze-
wlekle),	 a	 stężenie	 alergenów	 jest	
wysokie	 przez	 cały	 rok,	 szczególnie	
wiosną	(ważne	dla	alergików).	

WIZA

Obywatele	 polscy	 wyjeżdżający	 do	
Japonii	 w	 celach	 turystycznych	 lub	
służbowych	 na	 okres	 do	 90	 dni	 nie	
są	 zobowiązani	 do	 posiadania	 wizy.	
Wiza	 jest	 wymagana	 gdy	 wyjeżdża-
jący	 otrzymuje	 w	 Japonii	 wynagro-
dzenie.	 Dotyczy	 to	 wyjazdów	 do	
pracy,	 na	 stypendium	 i	 szkolenia.
W	celu	uzyskania	informacji	dotyczą-
cych	 formalności	wizowych,	prosimy
o	kontakt	z	naszym	biurem.

Spora	rozciągłość	południkowa	Japonii	powoduje,	 iż	kraj	ten	znajduje	się	w	zasięgu	trzech	stref	klimatycznych:	na	południu	–	
zwrotnikowej,	w	części	środkowej	–	podzwrotnikowej,	a	na	północy	–	umiarkowanej	ciepłej.	Dodatkowo	na	pogodę	w	Japonii	
wielki	wpływ	ma	klimat	monsunowy.	W	zdecydowanej	części	kraju	wyróżnić	można	cztery	pory	roku.

Zima	w	Japonii	jest	bardzo	zróżnicowana,	temperatury	zależą	głównie	od	położenia	danej	wyspy.	Na	północy	kraju	temperatury	
mogą	spaść	poniżej	-20°C,	w	centrum	kraju	zimą	termometry	pokazują	od	-10°C	do	+10°C,	na	południu	zima	jest	bardzo	łagod-
na,	a	temperatura	dochodzi	do	+20°C.W	wielu	rejonach	Japonii	(zwłaszcza	górzystych)	zima	to	okres	bardzo	obfitych	opadów	
śniegu.	Latem	różnica	temperatur	między	północną	i	południową	częścią	kraju	nie	jest	już	tak	duża.	Waha	się	od	około	20°C	na	
Hokkaido	i	od	30°C	na	Kiusiu.

W	południowej	części	kraju	wiosna	zaczyna	się	pod	koniec	lutego,	a	ostatnie	śniegi	na	północy	topnieją	pod	koniec	kwietnia.	Ta	
pora	roku	jest	niezwykle	ważna	dla	Japończyków	ze	względu	na	kwitnące	drzewa	śliw,	czereśni,	a	zwłaszcza	wiśni,	które	są	swo-
istym	symbolem	kraju.	Po	wiośnie	następuje	pora	deszczowa,	która	jest	stosunkowo	krótka	(początek	czerwca	–	połowa	lipca),
a	intensywnością	nie	dorównuje	tym	nawiedzającym	południową	Azję.

Jesienią	w		Japonii	podziwiać	można	wspaniałe	barwy	drzew,	które	mienią	się	w	słońcu,	z	drugiej	strony	jednak	jest	to	okres,	
w	którym	Japonię	nawiedzają	potężne	tajfuny.	Potężne	wiatry	i	powodzie	są	w	stanie	wyrządzić	niezwykle	dotkliwe	szkody	na	
terenie	kraju.	Cyklony	i	częste	burze	mają	miejsce	zwykle	na	przełomie	września	i	października.

KLIMAT W JAPONII

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tokyo 5,5° 6° 8,8° 14° 18° 21,4° 24,7° 27° 23° 17,6° 12,7° 8,2°

Nagasaki 6,6° 7,6° 10,5° 15,4° 19° 22,5° 26,3° 27,5° 24,2° 19° 14,3° 9,3°

Osaka 4° 5° 8° 14° 19° 23° 27° 29° 24° 18° 13° 7°

Japonia: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio
2-13-5	Mita,	Meguro-ku,	Tokyo	153-0062.	|	Telefon:	(0081)	357947020	|	Faks:	(0081)	357947024
E-mail:	polamb@poland.or.jp	|	www.tokio.msz.gov.pl
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11 dni

Japonia - w kraju kwitnącej wiśni 

Jedno	z	najnowocześniejszych	państw	świata,	kraina	kwitnącej	wiśni	-	Japonia.	Ten	wyspiarski	kraj	
przyciąga	swoją	bogatą	tradycją	i	kulturą.	Jest	połączeniem	współczesnego	świata	z	kultywowaną	
od	pokoleń	tradycją.	Wspaniałe	zamki,	najszybsze	pociągi	oraz	piękno	przyrody	parków	narodo-
wych	-	to	wszystko	sprawi,	że	wycieczka	do	Japonii	będzie	niezapomnianym	przeżyciem.

Japonia 

• TOKIO

• GÓRA FUJI

• HAKONE

• NAGOYA

• TAKAYAMA

• SHIRAKAWAGO

• GOKAYAMA

• HIROSZIMA

• MIYAJIMA

• KIOTO

• OSAKA

• NARA

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
wylotem.	 Przelot	 do	 Japonii	 przez	
jeden	 z	 europejskich	 portów	 lotni-
czych.	Szczegółowe	informacje	każdy	
uczestnik	otrzymuje	na	około	tydzień	
przed	planowanym	wylotem.

1 |

TOKIO 

Przylot	do	Tokio.	Transfer	do	hotelu,	
zakwaterowanie	 i	 czas	wolny	na	od-
poczynek	po	podróży.	Nocleg.

2 |

TOKIO 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 stolicy	
Japonii	 –	 Tokio:	 wizyta	 w	 parku 
okalającym Pałac Cesarski,	 zajmu-
jącym	 powierzchnię	 ponad	 160	 ha
i	mieszczącym	oprócz	 rezydencji	 ce-
sarskich,	 również	 gmachy	 rządowe
i	skarbiec.	Następnie	zwiedzanie	naj-
większej	 świątyni	 buddyjskiej	 w	 To-
kio	 -	Asakusa Kannon.	 Przejście	 do	
przylegającego	 do	 świątyni	 pasażu 
handlowego –	Nakamise,	 czas	 wol-
ny.	 Możliwość	 kupienia	 ciekawych	
pamiątek.	Po	lunchu	przejazd	do	Aki-
habara,	 słynnej	 dzielnicy	 handlowej	
z	 elektroniką	 użytkową.	 Przejazd	 na	
wzgórza Roppongi,	 skąd	 rozpoście-
ra	się	wspaniały	widok	na	panoramę	
miasta.	Powrót	do	hotelu,	czas	wolny.

3 | śniadanie	•	lunch
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NAGOYA • TAKAYAMA 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta.	
Zwiedzanie	głównej	atrakcji	Nagoya,	
będącego	 niegdyś	 centrum	 miasta	
Zamku Nagoya	 (tylko	 z	 zewnątrz)	
oraz	wizyta	na	ulicy handlowej Osu 
Kannon.	Lunch	w	lokalnej	restauracji,	
a	 następnie	 przejazd	 do	 Takayama.	
Zwiedzanie	 starej dzielnicy miasta.	
Spacer	po	ulicy handlowej Sannoma-
chi.	Czas wolny na zakupy.	Transfer	
do	hotelu	i	nocleg.

5 | śniadanie	•	lunch

TAKAYAMA • SHIRAKA-
WAGO • GOKAYAMA
• TAKAYAMA 

Śniadanie	w	hotelu.	Wizyta	na	poran-
nym targu,	 a	 następnie	 przejazd	 do	
Shirakawago.	Wizyta	w	Shirakawago 
Gasshodukuri Minkaen	 –	 otwar-
tym	 muzeum	 przedstawiającym	 co-
dzienne	życie	w	dawnych	japońskich	
wioskach.	 Znajdują	 się	 tam	 dawne	
domy,	 szopy	 oraz	 dawne	 tradycyj-
ne	 narzędzia	 rzemieślnicze.	 Lunch,
a	 następnie	 przejazd	 do	Gokayama.	
Zwiedzanie	rezydencji rodziny Iwa-
se.	 Budynek	 ten	 jest	 największym	
przykładem	 stylu	 “Gassho-zukuri”	
(charakteryzującym	 się	 stromym	
spadzistym	 dachem	 dwuspadowym)	
w	 mieście.	 Powrót	 do	 Takayama.	
Transfer	do	hotelu	i	czas	wolny.	Noc-
leg	w	Takayama.

6 | śniadanie	•	lunch

KIOTO • OSAKA

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta.	
Całodniowe	 zwiedzanie	 Kioto	 za-
czynamy	 od	 wizyty	 w	 świątyni Kin-
kakuji (Złoty Pawilon)	 wybudowa-
nej	w	1397	roku,	uważanej	 za	 jedną
z	najpiękniejszych	budowli	w	Japonii.	
Wizyta	 w kompleksie świątynnym 
Kiyomizu,	 gdzie	 pierwszą	 świątynię	
wybudował	 w	 roku	 794	 mnich	 En-
chin.	 Następnie	 będą	 Państwo	 mieli	
okazję	do	zapoznania	się	z	technika-
mi wyrobu najcenniejszych japoń-
skich tkanin	 oraz	 wezmą	 Państwo	
udział	 w	 pokazie tradycyjnych ki-
mon.	 Przejazd	do	Osaki,	 zakwatero-
wanie	i	nocleg.

9 | śniadanie	•	lunch

OSAKA • NARA • OSAKA

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 pierw-
szej	 stolicy	 Japonii	 -	 Nara.	 Zwie-
dzanie świątyni Todaiji,	 naj-
większej	 na	 świecie	 świątyni	
wybudowanej	 z	 drewna,	 gdzie	
umieszczono	 również	 największą	
na	 świecie,	 mającą	 ponad	 1000	
lat	 rzeźbę	 Buddy	 z	 brązu.	 Wizyta
w Chramie Kasuga Taisha,	słynącym	
z	 ponad	 3000	 latarni,	 ustawionych	
wzdłuż	 alei	 prowadzącej	 do	 głów-
nego	 wejścia	 świątyni.	 Spacer	 po	
otaczającym Chram parku	 wśród	
oswojonych	danieli,	które	uznawane	
są	w	Japonii	 za	boskich	posłańców.	
Powrót	 do	Osaki	 i	 zwiedzanie	mia-
sta,	jego	głównym	punktem	jest	Pa-
łac Osaka Castle,	 którego	 budowa	
rozpoczęła	się	w	1583	roku.	Następ-
nie	 możliwość	 zrobienia	 zakupów
w dzielnicy handlowej Shinsaiba-
shi.	Powrót	do	hotelu	i	nocleg.

10 | śniadanie	•	lunch

OSAKA • POLSKA 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 lotnisko
w	 Osace	 i	 przelot	 do	 Polski	 przez	
jeden	 z	 europejskich	 portów	 lotni-
czych.

11 | śniadanie

TOKIO • GÓRA FUJI
• HAKONE • NAGOYA 

Po	 śniadaniu	 przejazd,	 do	 położonej
u	 stóp	 Góry	 Fuji,	 miejscowości	 Ha-
kone.	Zwiedzanie	Parku Pokoju Go-
temba.	Po	krótkim	postoju	u	podnó-
ży	świętej	góry	Japonii	–	Fuji,	wjazd 
kolejką	 do	 piątej	 stacji	 na	wysokość	
2503	 m.n.p.m.,	 skąd	 rozpościera	
się	 wspaniała	 panorama	 na	 wulkan 
Owakudani i	 okoliczne	 krajobrazy.	
Po	 drodze	 zobaczymy	 także	 jezio-
ro Ashi.	 Transfer	 na	 stację	 kolejową
i przejazd superszybkim pociągiem 
shinkansen do	Nagoya.	 Przejazd	 do	
hotelu,	czas	wolny.

4 | śniadanie	•	lunch

TAKAYAMA • NAGOYA
• HIROSZIMA 

Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 stację	 kole-
jową	 i	przejazd	pociągiem	do	Nagoyi.	
Lunch	 w	 lokalnej	 restauracji,	 a	 na-
stępnie	 transfer	 na	 stację	 kolejową	
i	 przejazd	 superszybkim pociągiem 
shinkansen	do	Hiroszimy.	Zwiedzanie	
Parku Pokoju	 (UNESCO)	wraz	z	tzw.	
Kopułą Bomby Atomowej	oraz	wizy-
ta w Muzeum Pokoju.	Transfer	do	ho-
telu	i	czas	wolny.	Nocleg	w	Hiroszimie.

7 | śniadanie	•	lunch

HIROSZIMA  • MIYAJIMA
• HIROSZIMA • KIOTO 

Po	 śniadaniu	 przeprawa	 promowa	
na wyspę Miyajima,	 która	od	ponad	
1500	 lat	 jest	 najważniejszym	 sank-
tuarium	 tradycyjnej	 religii	 japońskiej	
shinto.	 Po	 przyjeździe	 zwiedzanie	
shintoistycznej Świątyni Itsuku-
shima	 (UNESCO),	 gdzie	 znajduje	
się	 słynna	 czerwona torii.	 Powrót	
do	 miasta,	 a	 następnie	 przejazd	 su-
perszybkim pociągiem shinkansen 
do	Kioto.	 Zakwaterowanie	w	 hotelu
i	nocleg.

8 | śniadanie	•	lunch
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Informacje praktyczne

PRZELOTY
MIĘDZYNARODOWE

Przeloty	 odbywają	 się	 samolota-
mi	 rejsowymi	 z	 międzylądowaniem
w	 jednym	 z	 europejskich	 portów	
lotniczych.	Przelot	 z	portu	przesiad-
kowego	 do	 Seulu	 trwa	 od	 około	 9	
do	13	godzin,	 jest	 to	uzależnione	od	
linii	 lotniczych.	Dokładne	 informacje
o	godzinach	przelotów	i	zbiórce	znaj-
dą	Państwo	w	liście	przewodnim,	wy-
syłanym	do	Uczestników	wycieczek.

RÓŻNICA CZASU

Czas	 w	 Korei	 Południowej	 wy-
przedza	 czas	 w	 Polsce	 o	 7	 godzin
w	okresie	czasu	letniego	i	o	8	godzin
w	okresie		zimowym.	Korea	nie	stosu-
je	zmiany	czasu.

KARTY PŁATNICZE

W	hotelach	oraz	w	większości	dużych	
sklepów	honorowane	są	międzynaro-
dowe	karty	płatnicze	jak	np.	Visa,	Ma-
sterCard	czy	American	Express.

TELEFONY KOMÓRKOWE

Telefonia	 komórkowa	w	 Korei	 Połu-
dniowej	 operuje	 na	 innej	 częstotli-
wości	 niż	 europejska.	 Sieć	 telefonii	
komórkowej	 oparta	 jest	 na	 innym	
systemie	–	NCTS	zamiast	GSM,	przez	
co	telefony	z	 innych	krajów	nie	dzia-
łają	 na	 terenie	Korei.	 Równocześnie	
telefony	 koreańskie	 nie	 działają	 za	
granicą.	Aby	móc	dzwonić,	należy	ku-
pić	 specjalny	 telefon	koreański.	 Jeśli	
telefon	jest	niezbędny,	najlepiej	kupić	
używany	 i	 kartę	 pre-paid.	Opłaty	 za	
telefon	 w	 ofercie	 pre-paid	 są	 kilka-
krotnie	 tańsze	 niż	 w	 Polsce.	 Można	
także	 dzwonić	 do	 Polski	 z	 telefonu	
w	 hotelu.	 Kawiarenki	 internetowe	
w	 Korei	 Południowej	 są	 dostępne
w	hotelach	oraz	na	ulicach.	Kawiaren-
ki	poza	hotelem	zazwyczaj	są	ukryte	
pod	szyldem	„PC”	lub	„PC	computer”,	
czasem	 pojawia	 się	 określenie	 „PC	
internet”	 (kolorowy	 i	 krzykliwy,	 jak	
pozostałe	 szyldy	 na	 koreańskich	 uli-
cach).	Cena	za	godzinę	to	około	1000	
won.

BEZPIECZEŃSTWO

Dla	 turysty	zagrożenie	przestępczo-
ścią	 jest	 niewielkie.	 Lepiej	 nie	 zosta-
wiać	 przedmiotów	 wartościowych	
w	 pokoju	 hotelowym	 podczas	 nie-
obecności.	 Dobrze	 jest	 skorzystać	
z	 hotelowego	 sejfu,	 jeśli	 jest	 taka	
możliwość.	 Powinno	 się	 zachować	
podstawowe	 środki	 ostrożności
i	 korzystać	 ze	 zdrowego	 rozsądku.	
Praktycznie	 nie	 ma	 -	 poza	 ogólnie	
przyjętymi,	dotyczącymi	np.	terenów	
baz	 wojskowych	 -	 ograniczeń	 w	 po-
ruszaniu	 się	 po	 kraju.	 Do	 rzadkości	
należą	 utrudniające	 ruch	 ćwiczenia	
obronne.	Ograniczenia	są	stosowane	
w	 podróżowaniu	 w	 tzw.	 Połączonej	
Strefie	Bezpieczeństwa	w	pobliżu	 li-

WALUTA I JEJ WYMIANA

Większość	ważniejszych	walut	może	
zostać	 wymieniona	 na	 koreańską	
walutę,	 zwaną	 won	 (KRW).	 Jeden	
won	 dzieli	 się	 na	 100	 dzonów.	Wa-
lutę	można	wymieniać	na	lotniskach,	
przejściach	 granicznych,	w	 hotelach,	
niektórych	 dużych	 centrach	 handlo-
wych	i	głównych	oddziałach	banków.	

1	USD	=	ok.	1083	wonów.

Odradzamy	 korzystania	 z	 ofert	 wy-
miany	 walut	 innych	 niż	 wymienione	
powyżej,	 ponieważ	 istnieje	 ryzyko	
oszustwa	lub	kradzieży.

Należy zabierać ze sobą nowe bank-
noty. Ważne by były możliwie jak 
najmniej zniszczone i popisane.

Przykładowe	ceny:	
• obiad	 w	 koreańskiej	 restauracji	 –	
4000	-	9000	WON,	

• bilet	na	metro	–	1000	WON,
• butelka	wody	–	1500	WON,
• piwo	w	sklepie	–	3000	WON

nii	 rozgraniczającej	 Republikę	 Korei	
od	 Koreańskiej	 Republiki	 Ludowo-
Demokratycznej	 KRL-D	 (Korei	 Pół-
nocnej).	Wjazd	do	tej	strefy	wymaga	
pozwolenia.	 Są	 tam	 natomiast	 orga-
nizowane	 wycieczki	 grupowe	 przez	
upoważnione	biura	podróży.	
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ELEKTRYCZNOŚĆ

Napięcie	w	Korei	Południowej	wyno-
si	 220V.	 Do	 gniazdek	 elektrycznych	
pasują	zwykłe	wtyczki	z	dwoma	bol-
cami.

TRANSPORT

Przejazdy	 w	 Korei	 Południowej	 od-
bywają	 się	 autokarami	 lub	mikrobu-
sami,	w	zależności	od	wielkości	grupy.	
Samoloty	 obsługujące	 połączenia	
wewnątrz	Korei	Południowej	 to	naj-
częściej	Boeing	737	lub	Airbus	A330	
należące	 do	 koreańskich	 linii	 lotni-
czych.	

OBSŁUGA PILOTA

Grupa	na	całej	trasie	wycieczki	znaj-
duje	 się	pod	opieką	polskiego	pilota.	
W	 każdym	 odwiedzanym	 mieście	
jest	 lokalny	 przewodnik	 posługujący	
się	językiem	koreańskim	i	angielskim.
W	zwiedzanych	miejscach	polski	pilot	
tłumaczy,	 co	 opowiada	 przewodnik	
koreański.	

ZDROWIE I SZCZEPIENIA

Udając	się	do	Korei	Południowej	nie	
ma	obowiązkowych	szczepień.	Do	za-
lecanych	należą	szczepienia	przeciw-
ko:	 wirusowemu	 zapaleniu	 wątroby	
typu	A	i	B,	błonicy,	tężcowi	i	polio.	

WIZA

Obywatele	polscy	wyjeżdżający	do	Ko-
rei	Południowej	na	okres	nie	dłuższy	niż	
90	dni	są	zwolnieni	z	obowiązku	posia-
dania	wizy.	W	celu	uzyskania	informacji	
dotyczących	 formalności	 wizowych,	
prosimy	o	kontakt	z	naszym	biurem.

Korea	Południowa	leży	na	przecięciu	dwóch	stref	klimatycznych.	Na	większości	powierzchni	kraju	panuje	klimat	umiarkowany	
ciepły,	natomiast	południowe	krańce	(w	tym	wybrzeże),	leżą	pod	wpływem	klimatu	podzwrotnikowego	morskiego.	Klimat	tego	
kraju	posiada	odmianę	monsunową.	Oznacza	to,	że	na	pogodę	w	Korei	mają	wpływ	monsuny.

Korea	Południowa	jest	krajem	wilgotnym,	gdzie	notuje	się	duże	ilości	opadów,	z	tym	że	są	to	opady	rozłożone	dość	nierówno-
miernie	w	ciągu	roku.	Maksimum	przypada	na	okres	letni,	co	wiąże	się	z	wilgotnym	monsunem	wiejącym	znad	Oceanu	Spokojne-
go.	Latem	w	Korei	panują	trudne	warunki	klimatyczne:	wysoka	temperatura	(do	35°C)	oraz	duża	wilgotność	powietrza	powodują	
zmęczenie	i	mogą	przysparzać	kłopotów	osobom	chorym	na	serce	lub	mającym	problemy	z	układem	oddechowym.	Zimą	opady	
są	dość	niskie,	 jednak	w	kraju	nie	występuje	zjawisko	pory	suchej.	Napływ	bardzo	suchego	powietrza	kontynentalnego	może	
powodować	zagrożenie	dla	osób	cierpiących	na	choroby	układu	krążenia.	W	ciągu	całego	roku	częste	są	gwałtowne	zmiany	ci-
śnienia.	Dla	turystyki	najkorzystniejszy	okres	to	wiosna	i	jesień,	gdy	temperatury	są	umiarkowane.

KLIMAT W KOREI POŁUDNIOWEJ

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Seul -2,2° 0° 5,5° 12° 17,6° 22° 24,7° 25,3° 21° 15° 7° 0,5°

Busan 2,2° 3,3° 7,6° 13° 17,6° 21,4° 24,7° 25,8° 22° 16,5° 9,9° 4,4°

Jeju 7° 7° 10° 13° 17° 21° 24° 26° 23° 18° 13° 9°

Korea Południowa: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu
Samheong-ro,	20-1	Jongno-gu,	110-190	Seoul,	Republika	Korei.
Telefon:	(00822)	723	96	81	|	Faks:	(00822)	723	96	80	|	E-mail:	embassy@polandseoul.org	|	www.seul.msz.gov.pl

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE RP
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0048....................................................................................................................................................................

Policja
Straż	pożarna
Pogotowie
Numer	kierunkowy	do	Korei
Numer	kierunkowy	do	Polski

WAŻNE TELEFONY
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PARK SEORAK
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BUSAN

JEJU
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12 dni

Korea - tradycja i nowoczesność

Kraj	łączący	w	sobie	bogactwo	kultury	i	historii	z	nowoczesnością.	Proponujemy	poznanie		tego	pełnego	
kontrastów	kraju	w	12	dni,	podczas	których	zobaczymy	najważniejsze	zabytki	Korei,	jak	ponad	600	let-
nią	rezydencję	królewską	-	Pałac	Gyeongbok,	czy	powstałą	w	roku	528	naszej	ery	Świątynię	Bolguksa.

Korea Południowa 

• SEUL

• STREFA                               

ZDEMILITARYZOWANA

• PARK SEORAK

• GYEONGJU

• BUSAN

• JEJU

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	do	Korei	przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

SEUL

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

2 | 

SEUL

Po	 śniadaniu	 w	 hotelu	 zwiedzanie	
miasta.	 Przejazd	 do	 Pałacu Prezy-
denckiego (Cheongwadae).	 Zwie-
dzanie Pałacu Gyeongbok	 ponad	
600-letniej	 rezydencji	 władców	
Korei.	 Wizyta	 w	 Muzeum Ludo-
wym,	 podczas	 której	 będzie	 moż-
na	 zapoznać	 się	 z	 historią	 i	 kulturą	
Korei.	 Świątynia Jogyesa,	 wizyta	
w manufakturze,	 w	 której	 wytwa-

3 | śniadanie	•	lunch

SEUL • STREFA ZDEMILI-
TARYZOWANA • SEUL 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Panmun-
jon,	 leżącego	 w	 strefie	 zdemilitary-
zowanej	 na	 granicy	 Korei	 Północnej
i	 Południowej.	 Zwiedzanie	 strefy 
zdemilitaryzowanej	 m.in.	 parku 
Imjingak -	 upamiętniającego	 wojnę	
koreańską,	 Mostu Wolności,	 trze-
ciego tunelu,	Stacji Kolejowej Dora 
oraz	 Domu Wolności.	 Będą	 mieli	
Państwo	również	okazję	oglądać	Ko-
reę	 Północną	 z	Wieży Obserwacyj-
nej Dora.	Powrót	do	Seulu.

4 | śniadanie	•	lunch

SEUL • PARK SEORAK

Przejazd	 i	 zwiedzanie	malowniczego	
Parku Narodowego Seorak,	 który	
został	wpisany	 na	 Listę	 Światowego	
Dziedzictwa	 UNESCO.	 Spacer,	 po-
dziwianie	malowniczych	krajobrazów	
i wizyta w klasztorze Samhwasa.	
Zwiedzanie	 świątyni,	 degustacja 
herbaty.	 Lunch	 z	 mnichami.	 Nocleg	
na	terenie	świątyni.

5 | śniadanie	•	lunch

rza	się	biżuterię	z	ametystu.	Nocleg
w	Seulu.
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PARK SEORAK

Po	śniadaniu	 zwiedzanie	Parku Na-
rodowego Seorak,	 słynącego	 z	 uni-
katowej	flory	i	fauny.	Wjazd kolejką 
na	wysokość	800	m.	n.p.m.	Zwiedza-
nie Świątyni Sinheungsa	 -	 jednej
z	 najstarszych	 i	 najważniejszych	
świątyń	 w	 Korei	 oraz	 fortu Gwon-
geumseong,	 skąd	 rozpościera	 się	
przepiękny	 widok	 na	 otaczające	
góry.

6 | śniadanie	•	lunch

PARK SEORAK
• GYEONGJU 

Po	śniadaniu	przejazd	do	starożytnej	
stolicy	Korei	-	Gyeongju,	które	nazy-
wane	jest	„muzeum bez ścian”.	Zwie-
dzanie starożytnego obserwatorium 
astronomicznego Cheomsungdae.			
Wizyta	 w	 pałacu	 na	 wodzie	 Anab-
ji	 oraz	 w	 Muzeum Historycznym 
miasta Gyeongju,	 w	 którym	 będzie	
można	zapoznać	się	z	bogatą	historią
z	okresu	Silla.	Nocleg	w	Gyeongju.

7 | śniadanie	•	lunch

GYEONGJU • BUSAN

Od	rana	zwiedzanie	starożytnej	 sto-
licy	 Korei.	 Wizyta	 w	 pochodzącej
z	VI	w.	świątyni Bulguksa	(UNESCO)	
oraz	 zwiedzanie	 granitowych	 grot
z Seokguram	 (UNESCO)	 znajdują-
cych	się	na	zboczu	góry Toham,	gdzie	
znajduje	 się	 panteon	 bóstw	 buddyj-
skich.	Przejazd	do	Busan,	 po	drodze	
wizyta w świątyni Tongdosa.	Zakwa-
terowanie	w	hotelu.

8 | śniadanie	•	lunch

JEJU

Od	 rana	 zwiedzanie	 wyspy:	 Ogród 
Bonsai	 -	 ogród	 botaniczny,	 gdzie	
rośnie	 ponado	 2000	 drzew	 bon-
sai	 reprezentujących	 100	 różnych	
gatunków.	 Zwiedzanie	 Świątyni 
Yakchenosa	 -	 jednej	 z	 największych	
świątyń	 buddyjskich	 w	 Azji,	 z	 ponad	
18-tonowym	 dzwonem.	 Oglądanie	
skały Yongduam,	 czyli	Smoczej Gło-
wy.	 Wizyta	 nad	 wodospadem Che-
onjeyeon.	Nocleg	w	hotelu	na	wyspie.

10 | śniadanie	•	lunch

pośród	klifów	i	skał,	zielonych	pól,	na	
których	nie	rośnie	ani	 jedno	drzewo.	
Wizyta	przy	wulkanie Sunrising Peak 
oraz	 w	 lokalnej wiosce Seongeum.	
Transfer	na	lotnisko	i	przelot	do	Seu-
lu.	 Po	 przylocie	 przejazd	 do	 hotelu
i	nocleg.

BUSAN • JEJU

Zwiedzanie	 Busan,	 drugiego	 co	 do	
wielkości	 miasta	 Korei	 i	 jej	 najwięk-
szego	portu.	Wizyta	na	największym	
w	 Korei	 targu rybnym.	 Następnie	
spacer	po	parku Yongdusan.	Po	połu-
dniu	transfer	na	lotnisko	i	przelot	na	
Jeju,	 największą	wyspę	 Korei	 (1845	
km2)	znajdującą	się	w	odległości	100	
km	od	południowo-wschodniego	wy-
brzeża	 Korei.	 Słynie	 ona	 z	 niesamo-
witych	 form	 wulkanicznych,	 między	
innymi	 najwyższego	 szczytu	 Korei	
Południowej	 -	 wulkanu Halla-san 
mierzącego	1950	metrów.

9 | śniadanie	•	lunch

JEJU • SEUL 

Po	śniadaniu	przejazd	i	zwiedzanie	ja-
skini Manjanggul,	 gdzie	 znajdują	 się	
niesamowite	 formacje	 skalne.	 Prze-
jazd	nad	wschodnie	wybrzeże Seobji-
koji,	gdzie	będą	mieli	Państwo	okazję	
do	podziwiania	widoków,	położonych	

11 | śniadanie	•	lunch

SEUL • POLSKA

Po	śniadaniu	przejazd	na	lotnisko	In-
cheon	i	przelot	do	Polski	przez	jeden	
z	europejskich	portów	lotniczych.

12 | śniadanie
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19 dni

Trzy Tygrysy Azji - Chiny, Korea, Japonia

Podczas	jednej	wycieczki	proponujemy	poznanie	kultury	i	historii	aż	trzech	niesamowitych	krajów	
Azji:	Chin,	Japonii	oraz	Korei.	Wspaniałe	cesarskie	miasta,	największe	metropolie,	niezwykłe	bo-
gactwo	trzech	wspaniałych	kultur	wschodu	połączone	ze	zwiedzaniem	najznamienitszych	zabyt-
ków	to	gwarancja	niezwykłej	podróży.

Chiny | Korea Południowa | Japonia

• PEKIN

• XI’AN

• SZANGHAJ

• SEUL

• GYEONGJU

• TOKIO

• GÓRA FUJI

• HAKONE

• KIOTO

• OSAKA

• NARA

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	 do	Chin	 przez	 jeden
z	portów	europejskich.	Szczegółowe	
informacje	każdy	uczestnik	otrzymu-
je	 na	 około	 tydzień	 przed	 planowa-
nym	wylotem.

1 |

PEKIN

Przylot	do	Pekinu.	Po	południu	zwie-
dzanie	 największego	 miejskiego	
placu	 na	 świecie,	 Placu Tiananmen 
położonego	 w	 samym	 sercu	 Pekinu.	
Przejazd	 obok	 obiektów olimpij-
skich.	Kolacja	i	czas	wolny.

2 | lunch	•	kolacja

PEKIN

Od	 rana	 zwiedzanie	 Zakazanego 
Miasta,	 zwanego	 też	Zimowym Pa-
łacem Cesarskim	 (UNESCO).	 Pa-
łac	 wznosi	 się	 dokładnie	 w	 samym	
centrum	 starego	 Pekinu.	 Budowa	
Zakazanego	 Miasta	 rozpoczęła	 się
w	1406	roku	za	czasów	dynastii	Ming

3 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja
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PEKIN

Wyprawa	poza	miasto	na	Wielki Mur 
(UNESCO),	 którego	 budowę	 rozpo-
czął	pierwszy	 cesarz	Chin	 z	dynastii	
Qin.	Wielki	Mur	miał	 chronić	 cesar-
stwo	przed	najazdami	koczowniczych	
plemion.	 Część	 Muru,	 która	 zacho-
wała	 się	 do	 czasów	 współczesnych,	
została	wzniesiona	 za	 czasów	 dyna-
stii	Ming	 i	 była	 częścią	 Jedwabnego	
Szlaku.	Ta	największa	budowla	świata	
rozciąga	się	na	długości	6350	kilome-
trów,	mogą	z	niej	Państwo	podziwiać	
przepiękne	 krajobrazy	 otaczających	
ją	 gór	 Tianshou.	 Zwiedzanie	 doliny	
Grobowców Cesarzy Dynastii Ming,	
spacer	 Drogą Kamiennych Postaci.	
Nocleg	w	Pekinie.

4 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

i	trwała	14	lat.	Pałac	był	rezydencją	
24	 cesarzy	 z	 dynastii	 Ming	 i	 Qing.	
Zakazane	 Miasto	 jest	 największym	
zespołem	 pałacowym	 na	 świecie
i	 zajmuje	 powierzchnię	 720	 tysięcy	
metrów	 kwadratowych.	Zwiedzanie	
Pałacu Letniego	 (UNESCO)	 –	 naj-
lepiej	 zachowanego	Ogrodu	 Cesar-
skiego,	którego	chińska	nazwa	Yihe 
Yuan	oznacza	Ogród	Pielęgnowania	
Harmonii.	 Miejsce	 to	 jest	 połącze-
niem	 pięknej	 scenerii	 z	 bogactwem	
architektury.	 Przejażdżka	 rikszami	
po	 urokliwych	 uliczkach	 najstar-
szych	części	miasta	tzw.	Hutongach.	
Wieczorem	 kolacja,	 podczas	 której	
głównym	daniem	będzie	specjalność	
kuchni	 lokalnej	 -	 kaczka po pekiń-
sku.

Chiny | Korea Południowa | Japonia

XI’AN

Rano	 przyjazd	 do	 Xi’an,	 starożyt-
nej	 stolicy	 cesarstwa.	 Zwiedzanie	
miasta:	 spacer po zabytkowych 
murach miasta, Wieża Dzwonu
i Wieża Bębna	usytuowane	w	samym	
sercu	 Xi’an;	 Wielki Meczet	 -	 jeden
z	najstarszych	meczetów	w	Chinach,	
który	 jest	 znakomitym	 przykładem	
połączenia	architektury	islamu	z	tra-
dycyjną	klasyczną	architekturą	Chin.	
Składa	 się	 głównie	 z	ogrodu	w	 stylu	
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SZANGHAJ

Po	 przyjeździe	 wizyta	 w	 Szanghaj-
skim Muzeum Historii	 -	 posiada-
jącym	 ponad	 120	 000	 eksponatów	
ukazujących	 bogactwo	 sztuki	 chiń-
skiej	 na	 przestrzeni	 dziejów.	 Spacer	
po	malowniczym	 bulwarze,	 słynnym	
Bundzie,	 z	 którego	 rozpościera	 się	
widok	 na	 nowoczesne	 budynki	 po	
drugiej	 stronie	 rzeki Huangpu.	 Wi-
zyta	 w	 przepięknych	 ogrodach Yu,	
założonych	 za	 czasów	 panowania	
dynastii	 Ming	 w	 XVI	 wieku.	 Nocleg
w	Szanghaju.
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GYEONGJU • SEUL

Od	rana	zwiedzanie	starożytnej	 sto-
licy	 Korei.	 Wizyta	 w	 pochodzącej
z	VI	w.	świątyni Bulguksa	oraz	zwie-
dzanie	granitowych	grot Seokguram 
(UNESCO)	 znajdujących	 się	 na	 zbo-
czu	 góry Toham,	 gdzie	 znajduje	 się	
panteon	 bóstw	 buddyjskich.	 Powrót	
do	Seulu.
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SEUL

Po	 śniadaniu	 w	 hotelu	 zwiedzanie	
miasta.	 Przejazd	 do	 Pałacu Prezy-
denckiego (Cheongwadae).	 Zwie-
dzanie Pałacu Gyeongbok,	 ponad	
600-letniej	 rezydencji	 władców	 Ko-
rei.	 Wizyta	 w	 Muzeum Ludowym,	
podczas	 której	 będzie	 można	 zapo-
znać	 się	 z	 historią	 i	 kulturą	 Korei.	
Następnie	 świątynia Jogyesa	 oraz	
wizyta w manufakturze,	 w	 której	
wytwarza	 się	 biżuterię	 z	 ametystu.	
Nocleg	w	Seulu.

12 | śniadanie	•	lunch

TOKIO

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 stolicy	 Japo-
nii.	 Wizyta	 w	 parku	 okalającym	 Pałac 
Cesarski,	 zajmującym	 powierzchnię	
ponad	 160	 ha	 i	 mieszczącym	 oprócz	
rezydencji	 cesarskich	 również	 gmachy	
rządowe	 i	 skarbiec.	 Następnie	 zwie-
dzanie	największej	świątyni	buddyjskiej
w	Tokio	-	Asakusa Kannon.	Przejście	do	
przylegającego	do	świątyni	pasażu	han-
dlowego	-	Nakamise,	czas	wolny.	Moż-
liwość	kupienia	ciekawych	pamiątek.	Po	
lunchu	przejazd	na	wzgórza Roppongi,	
skąd	rozpościera	się	wspaniała	panora-
ma	Tokio.	Przejazd	do	Akihabara,	słyn-
nej	 dzielnicy	 handlowej	 z	 elektroniką	
użytkową.	Powrót	do	hotelu,	czas	wolny.
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KIOTO • OSAKA 

Całodniowe	 zwiedzanie	 Kioto	 zaczy-
namy	od	wizyty	w	świątyni Kinikakuji 
(Złoty Pawilon)	 (UNESCO)	 wybudo-
wanej	w	1397	roku,	uważanej	za	jedną	
z	 najpiękniejszych	 budowli	w	 Japonii.	
Następnie	będą	Państwo	mieli	okazję	
do	zapoznania	się	z	technikami wyro-
bu najcenniejszych japońskich tkanin 
oraz	wezmą	 Państwo	 udział	w	poka-
zie tradycyjnych kimon.	 Możliwość	
zakupów	 na targu Nishiki.	 Zwiedza-
nie świątyni Heian	 -	 słynnej	 budowli	
wzniesionej	 ku	 czci	 cesarza	 Kammu,	
fundatora	Kioto.	Przejazd	do	Osaki.
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OSAKA • NARA • OSAKA 

Po	śniadaniu	przejazd	do	Nara.	Zwie-
dzanie świątyni Todaiji	 (UNESCO),	
największej	 na	 świecie	 świątyni	 wy-
budowanej	 z	 drewna,	 gdzie	 umiesz-
czono	również	największą	na	świecie,	
mającą	ponad	1000	lat	rzeźbę	Buddy	
z	 brązu.	Wizyta	 w	Chramie Kasuga 
Taisha	(UNESCO),	słynącym	z	ponad	
3000	 latarni,	 ustawionych	 wzdłuż	
alei	 prowadzącej	 do	 głównego	 wej-
ścia	świątyni.	Spacer	po	otaczającym 
Chram parku	wśród	oswojonych	da-
nieli,	które	uznawane	są	w	Japonii	za	
boskich	posłańców.	Przejazd	do	Osa-
ki	i	panoramiczne	zwiedzanie	miasta:	
Pałac Osaka Castle,	którego	budowa	
rozpoczęła	się	w	1583	roku.	Następ-
nie	 możliwość	 zrobienia	 zakupów
w dzielnicy handlowej Shinsaibashi.
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chińskim	 i	w	niczym	nie	 przypomina	
muzułmańskich	 meczetów	 z	 innych	
części	 świata.	 Kolacja	 w	 tradycyjnej	
restauracji Defachang	 powstałej
w	 1936	 roku,	 gdzie	 będą	mieli	 Pań-
stwo	 okazję	 uczestniczenia	 w	 ban-
kiecie pierożkowym.

z	bogatą	historią	z	okresu	Silla.	Noc-
leg	w	Gyeongju.

lunchu	 wizyta	 u	 gorących źródeł - 
Owakudani.	 Przejazd	kolejką	 linową	
nad doliną wielkiego wrzenia,	 dają-
cy	okazję	do	podziwiania	 aktywnych	
kraterów	 i	 gorących	 źródeł.	Następ-
nie rejs po jeziorze Ashi,	 znanym
z	 odwróconego	 w	 nim	 odbicia	 góry	
Fuji.	Przejazd	do	hotelu	i	czas	wolny.

SZANGHAJ • SEUL
• GYEONGJU 

Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko
i	 przelot	 do	 Korei.	 Przejazd	 do	 sta-
rożytnej	 stolicy	 Korei	 -	 Gyeongju,	
które	 nazywane	 jest	 „muzeum bez 
ścian”.	 Zwiedzanie	 starożytnego 
obserwatorium astronomicznego 
Cheomsungdae.	 Podziwianie	 pałacu	
na	wodzie	Anabji.	Wizyta	w	Muzeum 
Historycznym miasta Gyeongju,
w	którym	będzie	można	zapoznać	się

10 | śniadanie	•	lunch

SEUL • TOKIO 

Po	 śniadaniu	 w	 hotelu	 przejazd	 na	
lotnisko	 i	 przelot	 do	 Japonii.	 Przylot	
na	lotnisko	Narita.	Przywitanie	przez	
lokalnego	przewodnika	i	przejazd	do	
hotelu.	Czas	wolny.
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OSAKA • POLSKA 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 lotnisko
i	powrót	do	Polski	przez	jeden	z	euro-
pejskich	portów	lotniczych.
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PEKIN • XI’AN

Zwiedzanie	 Świątyni Nieba,	 która	
jest	jednym	z	największych	zabytków	
sakralnych	 Chin,	 a	 zarazem	 jednym	
z	 najpiękniejszych	 parków	 w	 Peki-
nie	 i	 cennym	 zabytkiem	 historycz-
nym	wpisanym	na	Listę	Światowego	
Dziedzictwa	Kulturowego	UNESCO.	
Zwiedzanie	 Świątyni Lamy	 -	 jednej	
z	 najznamienitszych	w	Pekinie	 świą-
tyń	 lamaistycznych	 ze	 wspaniałym	
posągiem	 Buddy Maitrei	 mającym	
26	 metrów	 wysokości.	 Czas	 wolny	
–	 możliwość	 zrobienia	 zakupów	 na	
Honggiao Market.	 Przejazd	nocnym	
pociągiem	do	Xi’an	(miejsca	sypialne).
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XI’AN • SZANGHAJ

Po	śniadaniu	wizyta	w	Muzeum Pro-
wincji Shaanxi	 -	posiadającym	boga-
te	 zbiory	 ukazujące	 historię	 tej	 pro-
wincji	 od	 czasów	 prehistorycznych	
po	 okres	 panowania	 dynastii	 Qing.	
Zwiedzanie	 Pagody Dzikiej Gęsi
z	 VII	 wieku	 –	 symbolu	 Xi’an.	 Prze-
jazd	do	Muzeum Armii Terakotowej 
(UNESCO)	 –	 grobowca	 pierwszego	
chińskiego	cesarza	Qin	Shi	Huang	Di,	
którego	strzeże	armia	ośmiu	 tysięcy	
figur	 naturalnej	 wielkości	 wykona-
nych	z	wypalonej	gliny.	Przejazd	noc-
nym	pociągiem	do	Szanghaju	(miejsca	
sypialne).
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HAKONE • KIOTO

Przejazd	na	stację	kolejową	w	Odawa-
ra	 i	przejazd	superszybkim pociągiem 
do	Kioto.	 Po	 lunchu	 zwiedzanie	 Kioto	
-	miasta	będącego	w	latach	od	794	do	
1868	 stolicą	 starożytnej	 Japonii.	 Dziś	
Kioto	jest	kulturalną	stolicą	Japonii.	Wi-
zyta w świątyni Kiyomizu	 (UNESCO)	
-	będącej	jednym	z	największych	sank-
tuariów	 w	 Japonii.	 Budowa	 świątyni	
rozpoczęła	się	w	798	roku.	Wzniesiono	
ją	na	jednym	ze	stromych	wzgórz	oka-
lających	miasto	od	wschodu.	Spacer	po	
ogrodach okalających świątynię.
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SZANGHAJ

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 nowocze-
snej	 dzielnicy	 miasta	 -	Pudong	 oraz	
wjazd	szybką	windą	na	wieżę telewi-
zyjną „Perła Orientu”	 (263	 metry),
z	 której	 będą	 mogli	 Państwo	 podzi-
wiać	 wspaniałą	 panoramę	 Szangha-
ju.	Rejs po rzece Huangpu,	 podczas	
którego	 będzie	 można	 podziwiać	
wspaniałe	widoki	na	to	ponad	20	mi-
lionowe	miasto.	Czas	wolny.	 Powrót	
do	hotelu.
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TOKIO • GÓRA FUJI
• HAKONE 

Po	śniadaniu	przejazd	do	Parku Na-
rodowego Fuji-san.	 Po	 krótkim	 po-
stoju	u	podnóży	świętej góry Japonii 
- Fuji,	wjazd kolejką	 do	 piątej	 stacji	
na	 wysokość	 2503	 m.n.p.m.,	 skąd	
rozpościera	 się	wspaniała	 panorama	
na	wulkan	 i	 okoliczne	krajobrazy.	Po	
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Informacje praktyczne

PRZELOTY
MIĘDZYNARODOWE

Przeloty	 odbywają	 się	 samolota-
mi	 rejsowymi	 z	 międzylądowaniem	
w	 jednym	 z	 europejskich	 portów	
lotniczych.	 Przelot	 z	 portu	 prze-
siadkowego	 do	 Hanoi	 trwa	 około	
10-13	godzin,	 jest	to	uzależnione	od	
linii	 lotniczych.	Dokładne	 informacje
o	godzinach	przelotów	i	zbiórce	znaj-
dą	Państwo	w	liście	przewodnim,	wy-
słanym	do	Uczestników	wycieczek.

KARTY PŁATNICZE

Karty	 kredytowe	 są	 coraz	 szerzej	
stosowane	i	są	obecnie	akceptowane	
w	większych	hotelach	i	restauracjach,	
jak	 również	w	 niektórych	większych	
sklepach.	Swoje	bankomaty	posiadają	
m.in.	 takie	banki	 jak	Citibank,	HSBC
i	Standard	Chartered.

BEZPIECZEŃSTWO

Rząd	Laosu,	Kambodży	oraz	Wietna-
mu	 szczególną	 uwagę	 przykłada	 do	
zapewnienia	 bezpieczeństwa	 zagra-
nicznym	turystom,	stąd	duża	ilość	po-
licji	 na	ulicach.	Warto	 jednak	pamię-
tać	 o	 zachowywaniu	 podstawowych	
środków	 ostrożności	 i	 korzystaniu	
przede	wszystkim	 ze	 zdrowego	 roz-
sądku,	 a	 najcenniejsze	 przedmioty	
pozostawiać	w	sejfach	hotelowych.

RÓŻNICA CZASU

Czas	 miejscowy	 na	 terenie	 Indo-
chin	 wyprzedza	 czas	 w	 Polsce	 o	 6	
godzin	 w	 okresie	 czasu	 zimowego
i	o	5	godzin	w	okresie	letnim.	Zarówno
w	Wietnamie,	Laosie,	jak	i	Kambodży																					
nie	ma	zmiany	czasu	z	 zimowego	na	
letni.	

WALUTA I JEJ WYMIANA

Większość	 ważniejszych	 walut	
może	 zostać	 wymieniona	 na	 walu-
ty	 lokalne.	 Waluty	 można	 wymie-
niać	 w	 kantorach	 na	 lotnisku	 (gdzie	
znajdują	 się	 również	 bankomaty),
w	 bankach	 oraz	 w	 większych	 ho-
telach.	 Odradzamy	 korzystania
z	ofert	wymiany	walut	innych	niż	wy-

• pizza	-	30	000-40	000	NK,
• piwo	-	8	000	NK,
• woda	1,5l	-	1	500	NK,
• puszka	coca-cola	-	6	000	NK.

Kambodża:
Walutą	 Kambodży	 jest	 riel	 kambod-
żański	 (KHR),	 na	 którego	 składa	 się	
100	 su,	 jednakże	 dolar	 amerykański	
jest	 również	 bardzo	 mile	 widziany	
przez	miejscową	ludność.	

1	USD	=	ok.	4	000	KHR

Przykładowe	ceny:
• sajgonka	-	300	KHR,
• obiad	-	10	000	KHR,
• woda	1,5l	-	4	000	KHR,
• piwo	-	8	000	KHR.

Powszechnie	 przyjętym	 zwyczajem	
w	 Indochinach	 jest	 targowanie się
o	cenę,	ponieważ	ceny	oferowane	cu-
dzoziemcom	mogą	być	zawyżone.

mienione	 powyżej,	 ponieważ	 jest	 to	
prawnie	 zabronione,	 a	 ponadto	 ist-
nieje	ryzyko	oszustwa	lub	kradzieży.

Należy zabierać ze sobą nowe 
banknoty dolarowe. Ważne by były 
możliwie jak najmniej zniszczone
i popisane.

Wietnam: 
Obowiązującą	 walutą	 w	 Wietnamie	
są	 dongi	 (VND).	 1	 dong	 to	 10	 hao,	
które	wynosi	100xu.

1	USD	=	ok.	21	000	VND	

Przykładowe	ceny:
• butelka	wody	1	l	–	12000	VND,
• jedzenie	w	barze	na	ulicy	–								20	
000-30	000	VND,

• danie	w	restauracji	–	35	000																	
-40	000	VND,

• piwo	–	14	400	VND,
• kawa	-	15	000	VND,
• owoce	-	20	000	VND.

Laos:
Walutą	 Laosu	 jest	 1	 kip	 (NK),	 który	
wynosi	 100	 atów	 i	 jest	 on	 walutą	
preferowaną	 podczas	 przeprowa-
dzania	 transakcji.	 Warto	 pamiętać
o	tym,	iż	waluta	Laosu	wyrażona	jest	
tylko	w	banknotach	–	nie	monetach.

1	USD	=	ok.	8	000	NK

Przykładowe	ceny:
• obiad	-	ok.	50	000	NK,
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TELEFONY KOMÓRKOWE

Na	 terenie	 Indochin	 działa	 spraw-
ny	 system	 telefonii	 stacjonarnej
i	komórkowej.	Działa	tam	sieć	GSM,	tak-
że	można	zabrać	z	domu	swój	trzyzakre-
sowy	telefon,	będzie	on	współpracował
z	lokalnymi	sieciami	na	terenie	Wietnamu
i	 Kambodży,	 choć	 wszystkie	 rozmowy	
będą	 uznawane	 za	 międzynarodo-
we.	 W	 Laosie	 sieć	 komórkowa	 działa
w	 większych	 miastach,	 natomiast	 nie	
wszystkie	 polskie	 sieci	 mają	 podpisa-
ną	 umowę	 z	 tamtejszym	 operatorem.	
Jest	 również	 możliwość	 zakupienia	
karty	 telefonicznej	 w	 systemie	 pre-
paid.	 W	 większych	 miastach	 oraz
w	 większych	 hotelach	 są	 także	 ogól-
nodostępne	 kawiarenki	 internetowe,
z	których	można	wykonać	tanie	połącze-
nia	do	Polski.	Cena	za	korzystanie	z	inter-
netu	to	około	kilku	dolarów	za	godzinę.

ELEKTRYCZNOŚĆ

W	 Indochinach	 napięcie	 prądu	 elek-
trycznego	 wynosi	 230V/50	 Hz,
a	 najczęściej	 spotykane	 gniazdka	
elektryczne	 są	 uniwersalne	 i	 pasują	
do	 standardów	 europejskich.	 Wyją-
tek	 stanowić	 może	 tylko	 Wietnam,	
gdzie		napięcie	wynosi	220	V/50	Hz.	
Warto	 wtedy	 zaopatrzyć	 się	 w	 ada-
pter	 uniwersalny.	 Istnieje	możliwość	
wypożyczenia	 konwertera	 w	 hotelu	
lub	zakupu	na	lotnisku.	

TRANSPORT

Przejazdy	 na	 terenie	Wietnamu,	 La-
osu	i	Kambodży	odbywają	się	autoka-
rami	 lub	 mikrobusami,	 w	 zależności	
od	 grupy.	 Samoloty	 obsługujące	 po-
łączenia	 wewnętrzne	 to	 najczęściej	
Boeing	737	lub	Airbus	A320	należą-
ce	do	wietnamskich	linii	lotniczych.	

OBSŁUGA PILOTA

Grupa	na	całej	trasie	wycieczki	znaj-
duje	 się	pod	opieką	polskiego	pilota.
W	każdym	odwiedzanym	mieście	jest	
lokalny	 przewodnik	 posługujący	 się	
językiem	angielskim.	W	zwiedzanych	
miejscach	 polski	 pilot	 tłumaczy,	 co	
opowiada	przewodnik	lokalny.

ZDROWIE I SZCZEPIENIA

Udając	się	na	wycieczkę	do	Indochin	
nie	 ma	 obowiązkowych	 szczepień.	
Do	 zalecanych	 należą	 szczepienia	
przeciwko:	 błonicy,	 tężcowi,	 durowi	
brzusznemu,	polio	oraz	wirusowemu	
zapaleniu	wątroby	typu	A	i	B.	Warto	
zaopatrzyć	się	także	w	leki	antymala-
ryczne.

WIZA

Polscy	obywatele	są	zobowiązani	do	
posiadania	wiz	 do	Wietnamu,	 Laosu
i	 Kambodży.	 Wiza	 wietnamska	 wy-
stawiana	jest	za	pośrednictwem	Am-
basady	w	Warszawie,	natomiast	wizy	
do	Laosu	i	Kambodży	wyrabia	się	na	
granicy.	W	celu	uzyskania	 informacji	
dotyczących	 formalności	 wizowych,	
prosimy	o	kontakt	z	naszym	biurem.

STREFY KLIMATYCZNE

Indochiny	znajdują	się	w	strefie	klimatu	przejściowego,	gdzie	warunki	pogodowe	zmieniają	się	w	zależności	od	pory	roku.	Najlepszym	
terminem,	by	zorganizować	wycieczkę	do	Indochin	jest	okres	od	listopada	do	lutego,	kiedy	na	całym	obszarze	indo-malajskim	jest	sucho,	
a	temperatura	powietrza	sprzyja	podróży.	W	Indochinach	dominuje	klimat	zwrotnikowy	monsunowy	z	podziałem	na	dwie	główne	pory	
roku:	suchą	i	deszczową.	Wiejący	od	połowy	maja	do	połowy	października	południowo-zachodni	monsun	przynosi	ulewne	deszcze,	choć	
koniec	pory	deszczowej	(mniej	więcej	od	końca	września)	to	czas	gdy	rozkwita	bujna	roślinność,	jest	zielono	i	ciepło,	ale	już	nie	tak	duszno,	
jak	to	bywa	w	porze	deszczowej.	Pora	sucha	trwająca	od	początku	listopada	do	połowy	marca	to	czas,	kiedy	wilgotność	powietrza	jest	
niska,	jest	dużo	słońca,	a	deszcze	padają	sporadycznie.	Średnia	temperatura	w	miesiącach	zimowych,	w	czasie	pory	suchej	to	około	26°C.

Wietnam	dzieli	 się	 ze	względu	 na	 klimat	 na	 północny	 i	 południowy.	 Jego	 północna	 część	 charakteryzuje	 klimat	monsunowy	
zwrotnikowy	wilgotny.	Dzięki	czemu	gorąca	pora	roku	trwa	tutaj	od	maja	do	października,	chłodniejsza	zaś	od	listopada	do	kwiet-
nia.	Wietnam	południowy,	który	cechuje	się	klimatem	monsunowym	równikowym,	charakteryzują	bardzo	wysokie	temperatury	
niemal	przez	dwanaście	miesięcy	oraz	dwie	pory	roku:	sucha	i	deszczowa.

KLIMAT W WIETNAMIE

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Hanoi	 17° 18° 21° 24° 28° 29° 30° 29° 28° 26° 22° 19°

Ho	Chi	Ming 27° 28° 29° 30° 30° 29° 28° 28° 28° 28° 27° 27°
Bong	Son 23° 24° 25° 27° 29° 29° 29° 30° 28° 26° 25° 23°
Pleiku 19° 21° 23° 24° 24° 23° 23° 23° 21° 22° 22° 20°

W	Kambodży	klimat	jest	bardzo	podobny	do	innych	państw	na	obszarze	Azji	Południowo-wschodniej.	Przez	większą	część	roku	
panują	tam	wysokie	temperatury	cyklicznie	przeplatane	deszczami	monsunowymi.

KLIMAT W KAMBODŻY

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Phnom	Penh 26° 27° 28° 29° 29° 28° 28° 28° 28° 27° 27° 26°

Suong 26° 27° 29° 29° 29° 28° 28° 28° 27° 27° 27° 26°
Krakor 24° 26° 28° 30° 30° 28° 28° 28° 28° 26° 26° 25°

Bang	Preas 25° 26° 27° 28° 28° 27° 26° 26° 26° 26° 26° 25°

Laos,	tak	jak	Kambodża	oraz	Wietnam	leży	w	strefie	klimatu	zwrotnikowego	monsunowego	o	dwóch	charakterystycznych	po-
rach	–	wilgotnej	trwającej	od	maja	do	października	i	suchej	–	trwającej	od	listopada	do	kwietnia.

KLIMAT W LAOSIE

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Luang	Prabang 21° 23° 26° 28° 29° 28° 28° 28° 28° 26° 23° 21°
							Ban	Xeno		 30° 24° 27° 29° 28° 28° 28° 28° 27° 26° 24° 21°
Vientiane 23° 25° 28° 29° 29° 29° 28° 28° 28° 27° 26° 22°
Pakxe 24° 27° 28° 29° 28° 27° 27° 27° 27° 27° 26° 24°

Wietnam: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wietnamie (Hanoi)
3	Chua	Mot	Cot,	Hanoi	|	Telefon:	(00844)	384	520	27	|	Faks:	(00844)	382	369	14
E-mail:	hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl	|	www.hanoi.msz.gov.pl

Kambodża, Laos:	Brak	polskiej	placówki	dyplomatycznej.	Państwa	podlegają	kompetencji	terytorialnej	Ambasa-
dy	RP	w	Bangkoku	(Tajlandia).

Ambasada Rzeczypospolitej w Bangkoku
100/81-82,	25th	Floor,	Vongvanij	Building	B	Rama	9	Road,	Huaykwang	Bangkok	10310,	Thailand
Telefon:	(0066)	264	503	679	|	Faks:	(0066)	264	503	65	|	E-mail:	consulate.bangkok@msz.gov.pl	|	www.bangkok.msz.gov.pl
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14 dni

Indochiny - Wietnam, Laos, Kambodża

Zapraszamy	do	odkrywania	z	nami	niezwykle	barwnej	kultury	trzech	krajów	Półwyspu	Indochiń-
skiego.	 Piękno	 przyrody,	 niezwykła	mozaika	 etniczna,	wspaniałe	 zabytki	 oraz	 piaszczyste	 plaże	
sprawiają,	że	Indochiny	są	wyjątkowym	miejscem	na	świecie,	gdzie	każdy	podróżnik	znajdzie	coś	
dla	siebie.

Wietnam | Laos | Kambodża

• HANOI

• ZATOKA  HALONG

• SAJGON

• VIENTIAN

• LUANG PRABANG

• PAK OU

• SIEM REAP

• PHNOM PENH

• BANGKOK

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem,	wylot	do	Wietnamu.	Szcze-
gółowe	 informacje	 każdy	 uczestnik	
otrzymuje	 na	 około	 tydzień	 przed	
planowanym	wylotem.

1 |

HANOI  

Przylot	 do	 Hanoi	 –	 stolicy	 Wietna-
mu.	Przejazd	do	hotelu	 i	 zakwatero-
wanie.	 Następnie	 przedstawienie 
tradycyjnego wietnamskiego teatru 
lalek wodnych,	 gdzie	 aktorzy	wyko-
nują	 przedstawienie	 stojąc	 po	 pas	
w	wodzie	 i	manipulują	 lalkami	 na	 jej	
powierzchni.	 Wieczorem	 powitalna	
obiadokolacja	i	nocleg.

2 | obiadokolacja

HANOI • ZATOKA HALONG

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta	 za-
łożonego	w	1010	 roku	pod	 rządami	
Króla	 Ly	 Cong	 Uan.	 Przejazd	 przez	
dzielnicę francuską,	 pełną	 francu-
skich	 akcentów	 architektonicznych

3 | śniadanie	•	lunch

i	kulinarnych,	przez	co	miasto	zwane	
jest	 również	 „Paryżem	 Wschodu“.	
Wizyta	w	Mauzoleum Ho Chi Minha.	
Zwiedzanie	Pałacu Prezydenckiego, 
prezydenckiego ogrodu	oraz	„Dom-
ku na palach“	 –	 rezydencji	 Ho	 Chi	
Minha.	Następnie	odwiedzą	Państwo	
Pagodę na Jednej Kolumnie,	 która	
została	zbudowana	w	XI	w.	przez	pa-
nującego	wówczas	cesarza	w	podzię-
ce	za	narodziny	syna	oraz	Świątynię 
Literatury	–	pierwszy	powstały	w	XI	
w.	 uniwersytet	 w	 Wietnamie.	 Prze-
jażdżka rowerami nad jezioro Hoan 
Kiem	oraz	po	starej dzielnicy	miasta	
Hanoi	i	wizyta	w	świątyni Ngoc Son.	
Lunch	 w	 lokalnej	 restauracji,	 a	 na-
stępnie	 przejazd	 do	 Zatoki Halong 
(UNESCO),	uznawanej	za	cud	natury.	
Zakwaterowanie	i	nocleg.
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SIEM REAP

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta.	
Przejazd	 do	 Angkor	 (UNESCO).	
„Angkor”	w	dosłownym	 tłumaczeniu	
oznacza	„Stolica”	lub	„Święte	Miasto”.	
Tym	 terminem	określana	 jest	 nazwa	
stolicy	 imperium	 Khmerów.	 Ruiny	
świątyń	pochodzą	z	okresu	między	IX	
a	XII	w.,	 który	 był	 jednocześnie	 cza-
sem	największego	rozwoju	potęgi	im-
perium	 Khmerskiego.	 W	 programie:	
świątynia Preah Ko	i	świątynia Lolei.	
Kolejno	przejazd	do	położonej	w	oko-
licy	hinduistycznej	świątyni Banteay 
Srei.	 Po	 południu	 dalsze	 zwiedzanie	
świątyń	Angkoru:	świątynia Pre Rup, 
Takeo	oraz	świątynia	Ta Prohm.	Na-
stępnie	 wizyta	 na	 wzgórzu Phnom 
Bakheng,	 skąd	 będą	 Państwo	 mie-
li	 	 okazję	 podziwiać	 zachód	 słońca.	
Nocleg.

10 | śniadanie	•	lunch

SIEM REAP 

Wczesnym	 rankiem	 przejazd	 lokal-
nym	trójkołowym	pojazdem	o	nazwie	
„tuk-tuk“	 do	 największej	 ze	 świątyń	
kompleksu	 Angkor	 –	 Angkor Wat,	
aby	podziwiać	wschód	słońca.	Powrót	
do	 hotelu	 na	 śniadanie,	 a	 następnie	
zwiedzanie Południowej Bramy Ang-
kor Thom i świątyni Bayon.	 Lunch.	
Po	 południu	 wizyta	 w	 “pochłanianej”	
przez	 dżunglę	 świątyni Preah Khan 
oraz	świątyni Neak Pean.	Transfer	do	
hotelu	i	nocleg.		

11 | śniadanie	•	lunch

PHNOM PENH

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta:	
Pałac Królewski, Srebrna Pagoda 
oraz	 Muzeum Narodowe.	 Następ-
nie wizyta w Muzeum Tuol Sleng,	
będącego	 świadectwem	 ludobój-
stwa	dokonanego	przez	Czerwonych	
Khmerów.	 Po	 południu	 czas	 wolny,
a	następnie	transfer	do	hotelu	i	nocleg	
w	Phnom	Penh.

13 | śniadanie	•	lunch

HANOI  • SAJGON

Po	śniadaniu	przelot	do	Ho	Chi	Ming	
(Sajgon).	 Lunch	 w	 lokalnej	 restaura-
cji,	podczas	którego	podane	zostanie	
tradycyjne	wietnamskie	danie	–	zupa	
PHO.	Następnie	przejazd	do	Cu	Chi	
i	 zwiedzanie	 słynnej	sieci tuneli.	 Tu-
nele	wybudowane	zostały	w	czasach	
wojny	z	Francją	 i	składają	się	z	 liczą-
cych	ponad	250	km	podziemnych	ko-
rytarzy.	Powrót	do	Sajgonu	i	nocleg.

5 | śniadanie	•	lunch

SAJGON • VIENTIAN

Po	śniadaniu	całodniowe	zwiedzanie	
miasta.	Przejazd	przez	pełną	małych	
sklepików,	dzielnicę chińską Cholon 
na bazar Binh Tay.	Wizyta	w	świątyni	
Thien Hau	oraz	zwiedzanie	Muzeum 
Wojny.	 Spacer	 ulicami Dong Khoi
i Nguyen Hue,	 skąd	 rozpościera	 się	
widok	 na	 słynny	 ratusz	 w	 Sajgonie.	
Następnie	w	 programie:	 zbudowana	
w	 1880	 roku	 katedra Notre Dame 
oraz	Poczta Centralna  - dwa znane 
francuskie	 budynki	 w	 mieście.	 Po	
lunchu	przejazd	na	 lotnisko	 i	przelot	
do	stolicy	Laosu	–	Vientian.	Zwiedza-
nie świątyni Wat Prakeo,	 świątyni 
Wat Sisaket	 –	 najstarszej	 	 świątyni	
w	 Vientian	 oraz	 świątyń Simuang
i Patuxai.	 Obiadokolacja	 z	pokazem 
kultury lokalnej.	Nocleg.

6 | śniadanie	•	obiadokolacja

VIENTIAN • LUANG
PRABANG

Od	 rana	 zwiedzanie	 miasta.	 Wizyta	
na bazarze	oraz	zwiedzanie	Pha That 
Luang (Wielkiej Świętej Stupy),	 naj-
ważniejszej	 religijnej	 budowli	 Laosu	
–	 symbolu	 kraju.	 Czas	 wolny	 na	 za-
kupy.	Lunch,	 a	następnie	przejazd	na	
lotnisko	 i	 przelot	 do	 Luang	 Prabang.	
Transfer	do	hotelu	i	zakwaterowanie.	
Po	południu	zwiedzanie	świątyń Wat 
Vixun, Wat Sene	oraz	Wat Mai.	Kolej-
no	udadzą	się	Państwo	na	górę Pho-
usi,	 skąd	 roztacza	 się	 piękny	 widok	
na	 panoramę	 miasta	 oraz	 odwiedzą	
nocny targ.	Nocleg	w	Luang	Prabang.

7 | śniadanie	•	lunch

LUANG PRABANG
• SIEM REAP 

Zwiedzanie	 Muzeum Narodowego,	
będącego	niegdyś	Pałacem	Króla.	Na-
stępnie	odwiedzą	Państwo	oddaloną	
o	3	km	wioskę	Ban SangKhong	słyną-
cą	 z	wytwarzania	 papieru	 saa,	 który	
uzyskiwany	 jest	 z	 kory	 drzewa	mor-
wowego.	 Wizyta	 na	 H’Mong Mar-
ket,	a	następnie	przejazd	na	lotnisko
i	przelot	do	Siem	Reap.	Transfer	do	ho-
telu	i	zakwaterowanie.	Obiadokolacja
i	nocleg.

9 | śniadanie	•	obiadokolacja

PHNOM PENH
• BANGKOK • POLSKA 

Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko
i	przelot	do	Bangkoku,	a	następnie	
dalszy	przelot	do	Polski	przez	jeden
z	europejskich	portów	lotniczych.

14 | śniadanie

ZATOKA HALONG • HANOI

Po	 śniadaniu	 4	 godzinny	 rejs łodzią 
wśród	imponujących	zespołów	maje-
statycznych,	 wapiennych	 wysp-skał,	
wystających	dziesiątki	i	setki	metrów	
powyżej	 poziomu	 morza.	 Wiele	 ze	
skał	 zawiera	 piękne	 groty.	 Wizyta
w jednej z grot,	a	następnie	lunch	na	
pokładzie	statku	–	owoce	morza.	Po	
zakończeniu	 rejsu	 powrót	 do	Hanoi.	
Po	 drodze	 wizyta	 w	 wiosce Dong 
Trieu,	słynącej	z	pięknego	rękodzieła	
m.in.	 niebiesko-białej	 ręcznie	 malo-
wanej	 ceramiki.	 Czas	 wolny.	 Nocleg	
w	Hanoi.

4 | śniadanie	•	lunch

LUANG PRABANG • PAK 
OU • LUANG PRABANG 

Dzień	zaczną	Państwo	od	spotkania 
z mnichami,	 którzy	 codziennie	 rano	
wychodzą	 do	 lokalnej	 społeczności,	
by	 otrzymać	 pożywienie	 i	 tym	 sa-
mym	dać	okazję	ludziom	do	czynienia	
dobrych	 uczynków	 (rytuał	 Tak	 Bat).	
Następnie	wizyta	na	 lokalnym targu 
oraz	 zwiedzanie	 bogato	 zdobionej	
Wat Xieng Thong (Świątyni Złotego 
Miasta),	uznawaną	za	najwspanialszą	
świątynię	w	 tym	 rejonie	 Laosu.	Wy-
prawa	 tradycyjną laotańską łodzią 
w górę Mekongu	do	słynnych	Jaskiń 
Pak Ou,	 gdzie	 znajdują	 się	 tysiące	
wizerunków	 Buddy.	 Wizyta	 w	 wio-
sce Ban Sang Hai,	 znanej	 z	 wyrobu	
tradycyjnej	ryżowej	whiskey.	Powrót	
do	Luang	Prabang,	po	drodze	wizyta	
w wiosce Ban Phanom,	trudniącej	się	
wyrobami	 tkackimi.	 Czas	 na	 zakupy,	
nocleg.

8 | śniadanie	•	lunch

SIEM REAP  • PHNOM 
PENH 

Po	 śniadaniu	 rejs łodzią	 (lub	 w	 za-
leżności	 od	 poziomu	wody	 -	 przejazd	
autokarem)	do	Phnom	Penh.	Transfer
z	przystani	 do	hotelu	 i	 zakwaterowa-
nie.	 Czas	 wolny	 na	 odpoczynek	 po	
podróży.	Wieczorem	rejs o zachodzie 
słońca po rzece Mekong.	 Po	 zakoń-
czeniu	 rejsu	 obiadokolacja	 w	 słynnej 
restauracji FCC (Foreign Conference 
Club),	powrót	do	hotelu	i	nocleg.		

12 | śniadanie	•	obiadokolacja
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Sri Lanka

Informacje praktyczne

PRZELOTY
MIĘDZYNARODOWE

Przeloty	 odbywają	 się	 samolota-
mi	 rejsowymi	 z	 międzylądowaniem
w	 jednym	 z	 europejskich	 portów	
lotniczych.	 Przelot	 z	 portu	 prze-
siadkowego	do	Kolombo	 trwa	około	
10-12	godzin,	 jest	to	uzależnione	od	
linii	 lotniczych.	Dokładne	 informacje
o	godzinach	przelotów	i	zbiórce	znaj-
dą	Państwo	w	liście	przewodnim,	wy-
syłanym	do	Uczestników	wycieczek.

KARTY PŁATNICZE

W	 dużych	 miastach	 nie	 ma	 więk-
szych	problemów	z	płaceniem	kartą.	
MasterCard	 czy	 Visa	 honorowane	
są	one	w	większości	dużych	sklepów
i	 restauracji.	 W	 Kolombo	 i	 Kandy	
znajduje	się	kilka	bankomatów.	Trze-
ba	 jednak	 pamiętać	 o	 zaopatrzeniu	
się	 w	 odpowiednią	 ilość	 gotówki
w	przypadku	wyprawy	w	odległe	za-
kątki	kraju,	gdzie	często	nie	ma	ban-
komatów.

BEZPIECZEŃSTWO

Nie	ma	szczególnych	zagrożeń	prze-
stępczością,	 ale	 lepiej	 nie	 zostawiać	
przedmiotów	wartościowych	w	poko-
ju	hotelowym	podczas	nieobecności.	
Dobrze	jest	skorzystać	z	hotelowego	
sejfu,	jeśli	jest	taka	możliwość.	Powin-
no	się	zachować	podstawowe	środki	
ostrożności	 i	korzystać	ze	zdrowego	
rozsądku.	 W	 razie	 wątpliwości	 za-
wsze	warto	poradzić	się	pilota.

TELEFONY KOMÓRKOWE

Używaną	 na	 Sri	 Lance	 siecią	 jest	
GSM.	Z	zasięgiem	w	miastach	raczej	
nie	 ma	 problemu,	 gorzej	 natomiast	
jest	 na	 prowincjach.	 Można	 zabrać	
z	 domu	 swój	 trzyzakresowy	 telefon,	
będzie	on	współpracował	z	lankijski-
mi	sieciami,	choć	wszystkie	rozmowy	
będą	 uznawane	 za	 międzynarodo-
we.	 Budki	 telefoniczne	 na	 Sri	 Lance	
są	 własnością	 kilku	 operatorów,	 tak	
więc	 korzystanie	 z	 nich	 wymaga	
posiadania	 odpowiedniej	 karty	 tele-
fonicznej.	 Trzyminutowa	 rozmowa	
z	 Europą	 z	 telefonu	 stacjonarnego	
to	 koszt	 ok.	 800	 LKR.	 Można	 także	
dzwonić	 do	 Polski	 z	 telefonu	 w	 ho-
telu.	 Trzeba	 pamiętać	 jednak,	 iż	 po-
bierają	one	prowizję,	 tak	więc	przed	
wykonaniem	połączenia	warto	o	jego	
koszt	dopytać	w	recepcji.	Kawiarenki	
internetowe	 są	 dostępne	 praktycz-
nie	w	każdym	hotelu	oraz	na	ulicach	
większych	miast.	Cena	za	minutę	wy-
nosi	2-5	LKR.

WALUTA I JEJ WYMIANA

Większość	ważniejszych	walut	takich	
jak:	dolary,	 funty	brytyjskie	czy	euro	
może	być	wymieniona	na	terenie	Sri	
Lanki	 na	 obowiązującą	 tam	 walutę:	
rupię	 lankijską	 (LKR).	 1	 rupia	 dzieli	
się	 na	 100	 centów.	 Waluty	 można	
wymienić	w	bankach	lub	hotelach.

1	USD	=	ok.	130	LKR

Należy zabierać ze sobą nowe bank-

RÓŻNICA CZASU

Czas	 na	 Sri	 Lance	 wyprzedza	 czas
w	Polsce	o	 	3,5	godziny	w	czasie	let-
nim	 	 i	 o	 4,5	 godziny	 w	 czasie	 zimo-
wym.	 Na	 Sri	 Lance	 nie	 ma	 zmiany	
czasu	z	letniego	na	zimowy.

noty. Ważne by były możliwie jak 
najmniej zniszczone i popisane.

Przykładowe	ceny:
• woda	1	litr	-	30-40	LKR,
• coca-cola	2	litry	-	130	LKR,
• dzbanek	herbaty	-	100-130	LKR,
• 	piwo	0,6	litra	-	160	LKR,
• arak	(wódka	lankijska)	-	800	LKR,	
• soki	wyciskane	na	miejscu	-									
100-250	LKR

• banany	1kg	-	od	40	LKR,
• ananas	-	od	10	LKR/szt.,
• kokosy	(owoc	ze	słomką)	-																							
50	LKR/szt.,

• drożdżówka	-	20-50	LKR,
• lody	-	200	LKR,
• ryż		z	curry	-	250-350	LKR,
• ryż	zapiekany	(w	zależności	czy								
z	mięsem	czy	bez)	-	100-250	LKR
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ELEKTRYCZNOŚĆ

Napięcie	 na	 Sri	 Lance	wynosi	 230V.	
Do	większości	 gniazdek	 pasują	 trój-
kątne	 wtyczki	 z	 dwoma	 lub	 trzema	
bolcami.	 W	 niektórych	 hotelach	 ist-
nieje	 możliwość	 wypożyczenia	 kon-
wertera.

TRANSPORT

Przejazdy	na	Sri	Lance	odbywają	się	
klimatyzowanymi	autokarami	lub	mi-
krobusami,	w	zależności	od	grupy.	

OBSŁUGA PILOTA

Grupa	na	całej	trasie	wycieczki	znaj-
duje	 się	pod	opieką	polskiego	pilota.
W	każdym	odwiedzanym	mieście	jest	
lokalny	 przewodnik	 posługujący	 się	
językiem	angielskim.	W	zwiedzanych	
miejscach	 polski	 pilot	 tłumaczy,	 co	
opowiada	przewodnik	lankijski.

ZDROWIE I SZCZEPIENIA

Udając	 się	 na	 Sri	 Lankę	 nie	 ma	 obo-

WIZA

Obywatele	 polscy	 udający	 się	 na	
Sri	 Lankę	 w	 celach	 turystycznych	
na	 okres	 do	 30	 dni,	 pozwolenie	 na	
wyjazd	 otrzymują	 na	 granicy.	Osoby	
udające	 się	 na	 pobyt	 dłuższy	 niż	 30	
dni	 są	 zobowiązane	 posiadać	 wizę.	
W	celu	uzyskania	informacji	dotyczą-
cych	 formalności	wizowych,	prosimy	
o	kontakt	z	naszym	biurem.

Klimat	na	Sri	Lance	cechuje	się	czterema	sezonami:

• Pierwszy	trwa	od	połowy	maja	do	października,	kiedy	wiatry	powstają	na	południowym-zachodzie	przynosząc	wilgoć	znad	

Oceanu	Indyjskiego.	Gdy	wiatry	napotykają	zbocza	Centralnych	Wyżyn,	oddają	mocne	deszcze	na	stokach	gór	i	południowo-
-zachodniej	części	wyspy.

• Drugi	sezon	trwa	w	październiku	i	listopadzie.	W	trakcie	tego	czasu	zdarzają	się	okresowe	nawałnice.	Czasem	tropikalne	cy-

klony	zasnuwają	niebo	chmurami	 i	przynoszą	deszcz	na	południowym-zachodzie,	północnym-wschodzie	 i	wschodnich	czę-
ściach	wyspy.

• W	czasie	trwania	trzeciego	sezonu,	od	grudnia	do	marca,	monsuny	nadciągają	od	północnego-wschodu	przynosząc	wilgoć	od	
strony	Zatoki	Bengalskiej.

• Kolejny	międzymonsunowy	okres	występuje	od	marca	do	połowy	maja,	z	lekkimi,	zmiennymi	wiatrami	i	wieczornymi	burzami.

STREFY KLIMATYCZNE

Prawie	trzy	czwarte	Sri	Lanki	leżą	w	obszarze	tak	zwanej	„suchej	strefy”,	do	której	należą	północna	połowa	i	cała	wschodnia	część	
kraju.	Przeciętna	roczna	wartość	opadów	w	tym	regionie	wynosi	ogólnie	pomiędzy	1200,	a	1800		mm.	Opady	są	stosunkowo	
krótkie,	ale	intensywne.

KLIMAT NA SRI LANKCE

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Kolombo 27° 27,5° 28° 28,5° 28,5° 28° 28° 28° 28° 27,5° 27° 27°

Kandy 23° 24° 25° 26° 25° 24° 24° 24° 24° 24° 24° 23°

Brak	polskiej	placówki	dyplomatycznej,	ambasador	RP	w	New	Delhi	(Indie)	akredytowany	jest	również	w	Demo-
kratycznej	Socjalistycznej	Republice	Sri	Lanki.

Sri Lanka: Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Kolombo
Phoenix	Ventures	Ltd.	2nd	Floor,	409	Galle	Road.	Colombo	03	Sri	Lanka	|	Telefon:	(009411)	256	56	12
Faks:	(009411)	472	70	60	|	E-mail:	kenbalendra@hotmail.com

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE RP
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Policja
Straż	Pożarna
Pogotowie
Kierunkowy	na	Sri	Lankę
Kierunkowy	do	Polski

WAŻNE TELEFONY

wiązkowych	szczepień.	Do	zalecanych	
należą	szczepienia	przeciwko:	wiruso-
wemu	 zapaleniu	 wątroby	 typu	 A	 i	 B,	
błonicy,	tężcowi,	durowi	brzusznemu	i	
polio.	Warto	zaopatrzyć	się	także	w	leki	
antymalaryczne	(przed	wyjazdem	war-
to	zasięgnąć	rady	lekarza	specjalisty).	
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8 dni

Sri Lanka – Cejlon najpiękniejsza wyspa na świecie

Jedna	z	najpiękniejszych	wysp	na	świecie,	przez	wielu	uważana	za	raj	na	ziemi.	Zachwyca	wspania-
łą	przyrodą,	piaszczystymi	plażami	oraz	niezwykle	życzliwymi	ludźmi.	Idealne	miejsce	na	odpoczy-
nek	dla	całej	rodziny	połączony	ze	zwiedzaniem	bogatej	kultury	tego	wyspiarskiego	kraju.

Sri Lanka

• KOLOMBO

• PINNAWELA

• DAMBULLA

• ANURADHAPURA

• SIGIRIYA

• POLONNARUWA

• MATALE

• KANDY

• NUWARA ELIYA

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
wylotem.	Przelot	 na	Sri	 Lankę	przez	
jeden	 z	 europejskich	 portów	 lotni-
czych.	Szczegółowe	informacje	każdy	
uczestnik	otrzymuje	na	około	tydzień	
przed	planowanym	wylotem.

1 |

KOLOMBO • PINNAWELA 
• DAMBULLA 

Przylot	 na	 lotnisko	 Bandaranaike	
położone	ok.	25	km	od	stolicy	kraju	–	
Kolombo.	Przejazd	do	hotelu	w	Dam-
bulla,	a	po	drodze	wizyta	w	słynnym	
sierocińcu słoni w Pinnawela.	Siero-

2 | lunch	•	kolacja
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DAMBULLA • ANURADHA-
PURA • DAMBULLA 

Po	śniadaniu	przejazd	do	Anuradha-
pura	 (UNESCO),	 pierwszej	 stolicy
i	 niewątpliwie	 największego	 miasta	
starożytnej	 Sri	 Lanki	 założonego
w	 IV	 w.	 p.n.e.	 Postój	 pod	 świętym 
drzewem Sri Maha Bodhi,	 pod	 któ-
rym	Książę	Siddhartha	doznał	oświe-
cenia.	Ma	ono	ponad	2	200	 lat	 i	 jest	
najstarszym	drzewem	na	ziemi.	Zwie-
dzanie	kamiennych	kolumn	w	Pałacu 
Brazen.	Następnie	 zwiedzanie	Pała-
cu Ruwanweliseya, posągu Buddy
z	IV	wieku	p.n.e.	oraz	Świątyni Isuru-
muniya	z	II	wieku	p.n.e.	z	jej	słynnymi	
skalnymi	rzeźbami.	Powrót	do	hotelu.	
Nocleg	w	Dambulla.

3 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

DAMBULLA  •  SIGIRIYA
• POLONNARUWA 
• DAMBULLA 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Sigiriya
i zwiedzanie kamiennej fortecy
z	V	w.n.e.,	słynnej	„Skały Lwa“	(UNE-
SCO)	 oraz	 pozostałości	 ze	 słynnej	
galerii	 500	 fresków	 półnagich	 „Nie-
biańskich Służek“.	 Następnie	 prze-
jazd	do	Polonnaruwa,	drugiej	 stolicy	
Sri	 Lanki	 zbudowanej	 w	 XI	 wieku	
(UNESCO).	 Zwiedzanie	 m.in.	 pozo-
stałości	 świątyń:	 Shiva, Vatadage, 
Gal Vihara, Pałacu Królewskiego 
oraz	 kolosalnej	 wielkości	 posągu 
Buddy,	wykutego	w	granitowej	skale.	
Powrót	do	Dambulla,	nocleg.

4 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

DAMBULLA •  MATALE
• KANDY 

Po	śniadaniu	zwiedzanie	miasta	m.in.	
buddyjskich kaplic	wykutych	w	ska-
le,	 gdzie	 znajdują	 się	 liczne	 posągi	
Buddy.	Następnie	przejazd	do	Kandy,	
miejscowości	 położonej	 wśród	 gór	
od	 XVII	 do	 XIX	 wieku	 stolicy	 Cejlo-
nu,	obecnie	drugiego	co	do	wielkości	
miasta	Sri	Lanki.	Po	drodze	ztrzyma-
my	 się	 w	Matale,	 aby	 zobaczyć	hin-
duską świątynię,	później	odwiedzimy	
lankijską szkołę i zwiedzimy fabrykę 
bawełny	 oraz	 ogród przypraw.	 Za-
kwaterowanie	w	hotelu	i	nocleg.

5 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

KANDY

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 wspa-
niałego	 ogrodu botanicznego Pa-
radeniya.	 Znajdują	 się	 tam	 różne	
gatunki	 tropikalnych	 drzew	 i	 roślin.	
Godne	 uwagi	 są:	 wyjątkowa	 kolek-
cja	 orchidei,	 paproci,	 przypraw	 oraz	
drzew	sadzonych	przez	honorowych	
gości	 wyspy.	 Po	 lunchu	 powrót	 do	
Kandy	 i	zwiedzanie	miasta:	muzeum 
klejnotów koronnych wraz ze świą-
tynią,	 w	 której	 znajdują	 się	 relikwie 
Buddy	oraz	Świątyni Zęba,	w	której	
przechowywana	 jest	 największa	 re-
likwia	 w	 kraju	 –	 Ząb	 Buddy.	 Nocleg
w	hotelu	w	Kandy.

6 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

KANDY  •  NUWARA ELIYA

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Nuwa-
ra	 Eliya	 –	 miasta	 założonego	 przez	
brytyjskiego	 podróżnika	 Samuela	
Bakera.	 To	 pełne	 uroku	miejsce	 jest	
znane	 z	 plantacji	 herbaty,	 szemrzą-
cych	strumyków	i	malowniczych	wo-
dospadów.	Zwiedzanie	plantacji her-
baty i fabryki,	gdzie	poznamy	proces	
wytwarzania	tego	napoju.	Następnie	
wycieczka	po	mieście,	w	czasie	której	

7 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

ciniec	został	utworzony	w	1975	roku,	
obejmuje	powierzchnię	24	hektarów	
i	 posiada	 największe	 stado	 słoni
w	niewoli	na	świecie.	Po	zakończeniu	
zwiedzania	 przyjazd	 do	 Dambulla
i	 zakwaterowanie	w	hotelu.	Czas	 na	
odpoczynek.	Nocleg.

NUWARA ELIYA 
•  KOLOMBO  •  POLSKA 

Śniadanie	w	hotelu,	następnie	trans-
fer	na	lotnisko	i	powrót	do	Polski.	Dla	
chętnych	istnieje	możliwość	przedłu-
żenia	pobytu	o	dowolną	ilość	dni	wy-
poczynku	w	wybranym	kurorcie.

8 | śniadanie

będzie	 okazja	 podziwiać	 przepiękne	
krajobrazy.	Zakwaterowanie	w	hote-
lu	i	nocleg.
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Informacje praktyczne

PRZELOTY
MIĘDZYNARODOWE

Przeloty	 odbywają	 się	 samolota-
mi	 rejsowymi	 z	 międzylądowaniem
w	 jednym	 z	 europejskich	 portów	
lotniczych.	Przelot	 z	portu	przesiad-
kowego	 do	 Jakarty	 	 trwa	 od	 około		
15-18	godzin,	 jest	to	uzależnione	od	
linii	 lotniczych.	 Warto	 wiedzieć,	 iż	
wylatując	za	granicę	z	 lotniska	w	 In-
donezji	trzeba	zapłacić	150	000	rupii	
w	gotówce,	natomiast	przy	lotach	lo-
kalnych		płaci	się	na	lotnisku	30	000	
-	40	000	rupii	(dotyczą	wyjazdów	in-
dywidualnych).	Dokładne	 informacje	
o	godzinach	przelotów	i	zbiórce	znaj-
dą	Państwo	w	liście	przewodnim,	wy-
syłanym	do	Uczestników	wycieczek.

RÓŻNICA CZASU

Ze	względu	na	swoje	wyspiarskie	po-
łożenie,	Indonezja	posiada	trzy	strefy	
czasowe.	 Na	 zachodzie	 -	 na	 Jawie
i		Sumatrze	wyprzedza	czas	w	Polsce	
o	 7	 godzin	 do	 przodu,	 w	 centralnej	
części	-	na	Bali	o	8	godzin	natomiast	
we	 wschodniej	 części	 przesuwamy	
wskazówki	 o	 9	 godzin	 do	 przodu
w	stosunku	do	czasu	polskiego.	

KARTY PŁATNICZE

W	hotelach	oraz	w	większości	dużych	

BEZPIECZEŃSTWO

Indonezja	 jest	 bezpiecznym	 krajem,	
władze	robią	wszystko	aby	zapewnić	
bezpieczeństwo	 zagranicznym	 tury-
stom.	 Należy	 jednak	 unikać	 dużych	

WALUTA I JEJ WYMIANA

Spośród	 walut	 zagranicznych	 najle-
piej	wymieniać	 euro	 i	 dolary	 amery-
kańskie	 na	 walutę	 indonezyjską	 tj.	
rupię	 indonezyjską	 (IDR).	 Podsta-
wowa	jednostka	to	rupia,	 	zwana	też	

potocznie	„perek”,	czyli	srebrny.	Jed-
na	rupia	dzieli	się	na	100	senów.	Wa-
luty	można	wymieniać	na	 lotniskach,	
w	 hotelach,	 kantorach	 w	 większych	
miastach.

1	USD	=	ok.	12	241	IDR.

Należy	 pamiętać	 o	 istniejących	
ograniczeniach	 dotyczących	 wwozu
i	wywozu	 rupii	 indonezyjskich	 (mak-
symalnie	 5mln	 IDR),	 nie	 ma	 nato-
miast	ograniczeń,	co	do	waluty	zagra-
nicznej.

Należy zwracać uwagę, aby zabrane 
banknoty nie były zniszczone np. za-
plamione, przetarte, naderwane.

Przykładowe	ceny:
• cap	 cai	 (smażony	 makaron	
z	 warzywami	 i	 mięsem)	 –																																																											
8	000-15	000	IDR,

• woda	1,5l	-	3	000	IDR,
• lalapan	 (sałatka	 indonezyjska)	
5000	IDR,

• coca-cola	1,5l	–	11	000	IDR,
• piwo	w	hotelu	4*	-	33	000	IDR.

Powszechnie	 przyjętym	 zwycza-
jem	w	 Indonezji	 jest	 targowanie się
o	 cenę,	 ponieważ	 ceny	 oferowane	
cudzoziemcom	mogą	być	zawyżone.

sklepów	honorowane	są	międzynaro-
dowe	karty	płatnicze	jak	np.	Visa,	Ma-
sterCard	czy	American	Express.
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TELEFONY KOMÓRKOWE

Indonezja	 posiada	 zarówno	 sieci	
GSM	 jak	 i	 CDMA,	 choć	 te	 pierwsze	
są	zdecydowanie	bardziej	popularne.	
Można	 zabrać	 z	 domu	 swój	 trzyza-
kresowy	telefon,	będzie	on	współpra-
cował	z	indonezyjskimi	sieciami	choć	
wszystkie	 rozmowy	 będą	 uznawane	
za	międzynarodowe.	W	 czasie	 dłuż-
szego	pobytu	najlepiej	zaopatrzyć	się	
w	miejscowe	karty	pre-paid	najlepiej	
w	sieci	Simpati.	Można	także	dzwonić	
do	Polski	z	telefonu	w	hotelu.	Minuta	
połączenia	 kosztuje	 ok	 5	 PLN/min.	
Kawiarenki	internetowe	są	praktycz-
nie	 w	 każdym	 hotelu	 oraz	 w	 więk-
szych	miastach,	cena	waha	się	od	3-7	
tys.	IDR	za	godzinę	(ok	2-3zł).

ELEKTRYCZNOŚĆ

Napięcie	 w	 Indonezji	 wynosi	
127/230V.	 W	 większości	 gniazdka	
elektryczne	 są	 takie,	 jak	 w	 Polsce.	
W	 niektórych	 miejscach	 występują	
gniazdka	 z	 trzema	 prostokątnymi	
bolcami,	 w	 hotelach	 istnieje	 możli-
wość	wypożyczenia	konwertorów.

Indonezja

TRANSPORT

Przejazdy	 w	 Indonezji	 odbywa-
ją	 się	 autokarami	 lub	 minibusami,
w	 zależności	 od	 grupy.	 Samoloty	
obsługujące	 połączenia	 wewnątrz	
Indonezji	 to	najczęściej	Boeing	737	
lub	 Airbus	 A320	 należące	 do	 indo-
nezyjskich	 linii	 lotniczych.	 Sieć	 pro-
mowa	jest	rozbudowana	dlatego	też	
promy	 między	 Bali	 a	 Jawą	 kursują	
prawie	24h/dobę.

OBSŁUGA PILOTA

Grupa	na	całej	trasie	wycieczki	znaj-
duje	 się	pod	opieką	polskiego	pilota.
W	każdym	odwiedzanym	mieście	jest	
lokalny	 przewodnik	 posługujący	 się	
językiem	angielskim.	W	zwiedzanych	
miejscach	 polski	 pilot	 tłumaczy,	 co	
opowiada	przewodnik	indonezyjski.

ZDROWIE I SZCZEPIENIA

Udając	 się	 do	 Indonezji	 nie	ma	obo-
wiązkowych	 szczepień.	 Do	 zaleca-
nych	 należą	 szczepienia	 przeciwko:	
wirusowemu	zapaleniu	wątroby	typu	
A	i	B,	błonicy,	tężcowi	i	polio.	Do	naj-
większych	zagrożeń	należą	pasożyty	
układu	 trawiennego,	 dur	 brzuszny,	
biegunka.	 Woda	 w	 kranie	 nie	 jest	
zdatna	do	picia,	zaleca	się	picie	wody	
butelkowanej.

WIZA

Obywatele	polscy	zobowiązani	są	do	
posiadania	wizy.	W	celu	uzyskania	in-
formacji	dotyczących	formalności	wi-
zowych,	prosimy	o	kontakt	z	naszym	
biurem.

Cała	Indonezja	znajduje	się	w	strefie	klimatów	równikowych.	Na	pogodę	i	klimat		wpływ	mają		dwie	tropikalne	pory	roku.	Klimat	
monsunowy	zmienia	się	średnio	co	pół	roku.	Dwie	pory	roku	–	sucha	trwająca	od	kwietnia	do	października	i	deszczowa	sprzyjają		
rozwojowi		bujnej	roślinności	tropikalnej.	Średnie	temperatury	to:	28°C	–	na	wybrzeżu,	26°C	–	na	terenach	położonych	z	dala	od	
wody	i	gór,	23°C	na	wyżej	położonych	obszarach	górskich.

STREFY KLIMATYCZNE

Niemal	cała	Indonezja	położona	jest	w	strefie	klimatu	równikowego	wilgotnego,	tereny	Małych	Wysp	Sundajskich	posiadają	za-
lety	klimatu	podrównikowego.	Duża	wilgotność	powietrza	95%	oraz	wysoka	suma	opadów	to	główne	właściwości	klimatu	Indo-
nezji.	Często	spotykane	są	burze	szczególnie	na	Jawie	oraz	cyklony	tropikalne	niepokojące	często	wyspy	Indonezji.

KLIMAT W INDONEZJI

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Jakarta 26º 26,5º 27º 27,5º 27,5º 27,5º 27º 27° 27,5º 28º 27,5º 27º

Pekanbaru 26,3º 27º 27º 27,5º 27,4º 27,6º 27º 27º 27º 27º 27º 26º

Bali 26,2º 26,4º 27º 27,5º 27,5º 27º 27º 27,3º 27,7º 28º 27,5º 26º

Manadu 26º 26º 20° 23° 27° 29° 30° 27º 27º 27º 26,1º 26º

Surabaja 28° 28° 28° 29° 29° 28° 28° 28° 29° 29° 28° 28°

Indonezja: Ambsada Rzeczypospolitej Polskiej w Dżakarcie
Jl.	H.R.	Rasuna	Said	Kav.	X	Blok	IV/3,	12950	Jakarta	Selatan,	Indonezja
Telefon:	(006221)	252	5938	|	Faks:	(006221)	252	5958	|	E-mail:	poljkt@dnet.net.id	|	www.dzakarta.msz.gov.pl

Indonezja: Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Bandungu
Jalan	Bukit	Pakar	Utara	no	75,	40198	Bandung,	Indonezja	|	Telefon:	(006222)	250	0365
Faks:	(006222)	250	7998		|	E-mail:mariola@bdg.centrin.net.id	|	mariolapawlowska@hotmail.com
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Policja
Straż	Pożarna
Pogotowie
Numer	kierunkowy	do	Indonezji
Numer	kierunkowy	do	Polski

WAŻNE TELEFONY

skupisk	 ludzi	 oraz	 oddalonych	 od	
centrum	dzielnic.	Powinno	się	zacho-
wać	podstawowe	środki	ostrożności
i	korzystać	ze	zdrowego	rozsądku.
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15 dni

Indonezja - Jawa, Bali, Komodo

Archipelag	Indonezji	składa	się	z	ponad	osiemnastu	tysięcy	wysp,	na	których	żyje	ponad	dwieście	
grup	etnicznych	tworzących	wspaniałą	mozaikę	kulturową.	Zapraszamy	do	odwiedzenia	tego	nie-
zwykle	barwnego	miejsca,	gdzie	czekają	na	Państwa	piękne	widoki,	bogactwo	 fauny	 i	 flory	oraz	
wspaniałe	piaszczyste	plaże.

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie 
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem.	 Przelot	 do	 Jakarty	 przez	
jeden	 z	 europejskich	 portów	 lotni-
czych.	Szczegółowe	informacje	każdy	
uczestnik	 otrzyma	 na	 około	 tydzień	
przed	wylotem.

1 | 

Indonezja

• JAKARTA

• JOGJAKARTA

• JOMBANG

• BROMO

• SURABAJA

• BALI

• LABUAN BAJO

• RINCA

• KOMODO

JAKARTA 

Przylot	do	stolicy	Indonezji	–	Jakarty.	

2 | obiadokolacja

JAKARTA 

Rano	 zwiedzanie	miasta,	m.in.	Sunda 
Kelapa	–	znajdującego	się	przy	ujściu	
rzeki	Ciliwung,	starego	portu	w	Jakar-
cie	 oraz	 Muzeum Wayang,	 którego	
zbiory	związane	są	ze	słynnym	jawaj-
skim	 teatrem	 lalek.	 Budynek	 mieści	
się	na	miejscu	zbudowanego	w	1640	
roku	 kościoła.	 Wizyta	 w	 Muzeum 
Historii Jakarty,	 którego	 kolekcja	

3 | śniadanie	•	obiadokolacja

Zakwaterowanie	w	hotelu	i	czas	wol-
ny	na	odpoczynek	po	podróży.	Obia-
dokolacja.

obejmuje	 przedmioty	 z	 okresu	 Ho-
lenderskiej	 Kompanii	 Wschodnioin-
dyjskiej	oraz	odkrycia	archeologiczne
z	 czasów	 prehistorycznych.	 Następ-
nie zwiedzanie mostu zwodzonego 
Kota Intan	oraz	wizyta	w	Taman Mini 
Indonesia Idach,	który	nazywany	jest	
„miniaturą	Indonezji“.	Nocleg.
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BROMO • SURABAJA 

Wcześnie	 rano	przejazd	do	Tengger,	
by	podziwiać	wschód	słońca	nad	wul-
kanem Bromo.	 Parująca	 góra	 żużlu
i	 popiołu	 Bromo	 jest	 jednym	 z	 naj-
bardziej	 spektakularnych	dzieł	natu-
ry	 na	 świecie.	 Przejazd	 do	 Surabaja 
i	 zwiedzanie	 miasta.	 W	 programie	
chińska	 świątynia	 Hong Tiek Hian, 
Pasar Pabean	 –	 tradycyjny	 bazar
z	 przyprawami	 oraz	 położony
w	 arabskiej	 dzielnicy	meczet Sunan 
Ampel –	najstarszy	w	mieście	meczet	
i	grób	świętego	mężczyzny,	który	roz-
przestrzenił	 islam	na	wyspie.	Wizyta
w Domu Samopoerna,	gdzie	poznają	
Państwo	dzieje	 rodziny	oraz	obejrzą	
produkcję	ręcznie	skręcanych	papie-
rosów	Kretek.	

6 | śniadanie	•	obiadokolacja

LABUAN BAJO  

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta.	
Wizyta	 w	 jaskini Batu Cermin.	 Na-
stępnie	 przejazd	 do	Kanionu Cunca 
Rami,	gdzie	zobaczyć	można	kaskady	
wodne	 oraz	 serie	mniejszych	wodo-
spadów.	 Podczas	 wędrówki	 do	 wo-
dospadu	 będą	 Państwo	 mieli	 okazję	
zobaczyć	okoliczne	wioski,	pola	ryżo-
we,	farmy	uprawiające	wanilię,	kawę,	
kakao.	 Powrót	 do	 hotelu,	 nocleg
w	Labuan	Bajo.

11 | śniadanie	•	obiadokolacja

BALI 

Zwiedzanie	 wyspy	 rozpoczniemy	 od	
centralnej	 części,	 znanej	 jako	 „serce	
sztuki“.	Wizyta	w	wiosce	znanej	z	drew-
nianych rzeźb,	a	następnie	zwiedzanie	
Świętych Źródeł Tampaksiring	 oraz	
Pura Tirta Empul –	jednej	z	najbardziej	
znaczących	 balijskich	 świątyń.	 Prze-
jazd	 krętymi	 drogami	 tego	 górskiego	
regionu	 do	 spektakularnej	 okolicy	
Batur.	Góra	Batur	jest	niewielkim	wul-
kanem	usytuowanym	w	sercu	ogrom-
nego	krateru.	W	sąsiedztwie	wulkanu	
znajduje	 się	 również	 jezioro	 Batur	 w	
kształcie	 półksiężyca.	 Kolejno	 wizyta	
w Muzeum Gunungapi Batur.	Konty-
nuując	zwiedzanie	udadzą	się	Państwo	
do	 Pura	 Besakih,	 zwanej	 „Świątynią 
Matką“,	 zlokalizowaną	 na	 stoku	 góry	
Agung	–	największego	balijskiego	wul-
kanu.	 Kompleks	 świątynny	 składa	 się	
z	różnych	sanktuariów,	które	w	sumie	
tworzą	kompleks	22	świątyń.	Przejazd	
do	miasta	Samapura.	Wizyta	w	Kertha 
Gossa – Holu Sprawiedliwości	 oraz	
Bale Kambang – Pływającym Pawilo-
nie.	Powrót	do	hotelu	i	nocleg.

13 | śniadanie	•	obiadokolacja

BALI 

Po	śniadaniu	całodniowe	zwiedzanie	
wyspy.	Wizyta	w	świątyni	Pura Lahur 
Tanah Lot.	 Ta	 malownicza	 świątynia	
położona	 jest	 na	 skalistej	 wysepce
i	 jest	 jedną	 z	 najbardziej	 znanych
i	 szanowanych	 świątyń	 na	 Bali.	 Na-
stępnie	 przejazd	 do	 kurortu	 gór-
skiego	 Bedugul	 i	 zwiedzanie	 jednej
z	najpiękniejszych	świątyń	–	świąty-
ni Pura Ulun Danau Bratan.	Kolejno	
udadzą	się	Państwo	do	miejscowości	
Mengwi.	 Wizyta	 w	 świątyni	 Taman 
Ayun,	wyróżniającej	się	majestatycz-
ną	bramą	oraz	wysokimi	wieżami	po-
święconymi	bogom,	którzy	mieszkają	
na	wysokości.	 Powrót	 do	 hotelu.	 Po	
drodze	 zwiedzanie	 wioski Sangeh 
oraz	 Małpiego Lasu w Bukit Sari.	
Obiadokolacja	i	nocleg.

14 | śniadanie	•	obiadokolacja

Indonezja 

JAKARTA • JOGJAKARTA  

Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 lotnisko
i	 przelot	 do	 Jogjakarty.	 Po	 przylo-
cie wizyta w świątyni Prambanan,	
będącej	 najpiękniejszym	 zabytkiem	
hinduskim	 Indonezji.	Kolejno	odwie-
dzą	Państwo	Pałac Sułtana	(Keraton	
Yogyakarta)	 oraz	 słynny	 kompleks 
zamkowy Taman Sri.	 Następnie	 wi-
zyta	 w	 świątyni	Borobudur,	 jednym	
z	najsłynniejszych	 zabytków	buddyj-
skich	na	świecie,	wybudowanej	w	VIII	
wieku.	 Zwiedzanie	 świątyni	 Medut
i świątyni Pawon.	Powrót	do	hotelu
i	nocleg.

4 | śniadanie	•	obiadokolacja

SURABAJA • BALI

Czas	wolny,	 a	następnie	przejazd	na	
lotnisko	i	wylot	na	Bali.	Po	wylądowa-
niu	transfer	do	hotelu,	zakwaterowa-
nie	i	nocleg.

7 | śniadanie	•	obiadokolacja

LABUAN BAJO • BALI 

Czas	wolny,	 a	następnie	przejazd	na	
lotnisko	i	wylot	na	Bali.	Po	wylądowa-
niu	transfer	do	hotelu,	zakwaterowa-
nie	i	nocleg.

12 | śniadanie	•	obiadokolacja

BALI • POLSKA 

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

15 | śniadanie

JOGJAKARTA • JOMBANG 
• BROMO  

Poranny	 przejazd	 pociągiem	 do	 po-
łożonego	 na	 rzeką	 Brantas,	 miasta	
Jombang.	 Następnie	 przejazd	 do	
uroczego	 regionu Tengger,	 charak-
teryzującego	się	zjawiskowym	wulka-
nicznym	krajobrazem.	Obiadokolacja
i	nocleg	w	Bromo.

5 | śniadanie	•	obiadokolacja

BALI • LABUAN BAJO
• RINCA

Przejazd	na	 lotnisko	 i	 przelot	do	La-
buan	 Bajo	 –	 zachodniej	 części	 wy-
spy	 Flores.	 Po	 przylocie	 na	 lotnisko	
Komodo	przejazd	do	portu	 i	 rejs do 
Parku Narodowego Komodo.	 Park	
utworzony	 został	 w	 1980	 roku,	 by	
chronić	 naturalne	 środowisko	 życia	
Smoków	 z	 Komodo,	 a	 swym	 obsza-
rem	 obejmuje	 wyspy	 archipelagu,
z	 którego	 główne	 trzy	 to	Rinca,	 Ko-
modo	i	Padar.	Po	drodze	zatrzymamy	
się	 na	 wyspie Bidadari,	 gdzie	 będą	
mieli	 Państwo	 okazję	 popływać	 lub	
ponurkować	w	wodach	oceanu.	Dal-
szy	 rejs na wyspę Rinca.	 Nocleg	 na	
łodzi.

8 | śniadanie	•	obiadokolacja

RINCA • KOMODO 

Po	przybyciu	do	Loh	Buaya	trekking 
po wyspie,	 podczas	 którego	 będą	
Państwo	mieli	 okazję	 zobaczyć	 słyn-
ne Smoki z Komodo,	jak	również	ma-
kaki	 oraz	 bawoły	 wodne.	 Po	 zakoń-
czeniu	wyprawy	dalszy	rejs na wyspę 
Komodo	 –	 największą	 wyspę	 Parku	
Narodowego	Komodo.	Po	drodze	od-
wiedzą	Państwo	 jeden	 z	 najsłynniej-
szych	 ośrodków	 turystycznych	 Par-
ku.	Czas	wolny	na	wypoczynek	przy	
plaży.	 Po	 południu	 wizyta w jednej
z wiosek	na	wyspie.	Nocleg	na	łodzi.

9 | śniadanie	•	lunch	•	kolacja

KOMODO • LABUAN BAJO  

Po	przyjeździe	do	Loh	Liag	wędrów-
ka,	 podczas	 której	 będą	 mieli	 Pań-
stwo	 kolejną	 szansę	 zobaczyć	 naj-
większe jaszczurki świata	 oraz	 inne	
dzikie	żyjące	na	wyspie	zwierzęta.	Po	
zakończeniu	 wędrówki	 czas	 wolny,	
który	 można	 poświęcić	 na	 aktywny	
wypoczynek	 (pływanie,	 nurkowanie)	
lub	 na	 leniuchowanie	 na	 plaży.	 Po	
południu	 rejs powrotny do Labuan 
Bajo.	Transfer	do	hotelu	i	nocleg.

10 | śniadanie	•	obiadokolacja



86

Armenia | Gruzja

Informacje praktyczne

PRZELOTY
MIĘDZYNARODOWE

Przeloty	 odbywają	 się	 samolotami	
rejsowymi.	 Przelot	 z	 portu	 w	 War-
szawie	do	stolicy	Armenii	–	Erewania	
trwa	 około	 3	 godziny.	W	 przypadku	
przelotu	do	Gruzji	lot	trwa	około	3,5	
godziny.	 	Dokładne	 informacje	o	go-
dzinach	 przelotów	 i	 zbiórce	 znajdą	
Państwo	w	liście	przewodnim	wysła-
nym	do	Uczestników	wycieczek.

KARTY PŁATNICZE

Zarówno	 w	 Gruzji,	 jak	 i	 w	 Armenii
w	 hotelach	 i	 w	 większości	 dużych	
sklepów	honorowane	są	międzynaro-
dowe	karty	płatnicze	jak	np.	Visa	czy	

RÓŻNICA CZASU

Czas	 w	 Armenii	 i	 Gruzji	 wyprzedza	
czas	w	Polsce	o	2	godziny	w	okresie	
letnim	 i	 3	 godziny	 w	 okresie	 zimo-
wym.

WALUTA I JEJ WYMIANA

Większość	 ważniejszych	 walut	 może	
zostać	 wymieniona	 na	 waluty	 lokalne.	
Walutę	można	wymieniać	w	kantorach	
na	lotnisku	(gdzie	znajdują	się	również	
bankomaty),	 w	 bankach	 oraz	 w	 więk-
szych	hotelach.

Odradzamy	korzystania	z	ofert	wymia-
ny	walut	innych	niż	wymienione	powy-
żej,	ponieważ	istnieje	ryzyko	oszustwa	
lub	kradzieży.

Należy zabierać ze sobą nowe

banknoty dolarowe. Ważne by były 
możliwie jak najmniej zniszczone i po-
pisane.

Armenia: 
Obowiązującą	 walutą	 w	 Armenii	 jest	
dram	(AMD).
1	dram	dzieli	się	na	100	luma.

1	USD	=	ok.	407	AMD
1	EUR	=	ok.	560	AMD

Przykładowe	ceny:
• chleb	-	205	AMD,
• piwo	-	377	AMD,
• papierosy	-	615	AMD.

Gruzja:
Oficjalną	walutą	w		Gruzji	jest	lari	(GEL),	
który	 dzieli	 się	 na	 100	 tetri	 i	 jest	 ona	
walutą	preferowaną	podczas	przepro-
wadzania	transakcji.																									

1	USD	=	ok.	1,78	GEL
1	EUR	=	ok.	2,42	GEL

Przykładowe	ceny:
• butelka	wody	Borjomi	1l	–	0,8	lari,
• puszka	coca-coli	–	1	lari,
• szaszłyk	w	restauracji	6-11	lari,
• chaczapuri	3-5	lari,
• piwo	w	pubie	1,5	–	3	lari,
• piwo	w	sklepie	1-1,6	lari,

Powszechnie	 przyjętym	 zwyczajem	
w	Armenii	 i	Gruzji	 jest	targowanie się
o	 cenę,	 ponieważ	 ceny	oferowane	 cu-
dzoziemcom	mogą	być	zawyżone.

MasterCard.	 Następujące	 karty	 nie	
są	akceptowane:	Cirrus,	Star	i	Explo-
re.	Z	kolei	w	Gruzji		lepiej	zaopatrzyć	
się	odpowiednio	wcześniej	w	gotów-
kę,	ponieważ	na	prowincji	bankomaty	
nie	są	rozpowszechnione.	

BEZPIECZEŃSTWO

W	 większych	 miastach	 oraz	 w	 sto-
licach	 Gruzji	 i	 Armenii	 poziom	 bez-
pieczeństwa	nie	odbiega	od	poziomu	
bezpieczeństwa	 w	 państwach	 Unii	
Europejskiej.	 Warto	 jednak	 pamię-
tać	 o	 zachowywaniu	 podstawowych	
środków	ostrożności	i	korzystaniu	ze	
zdrowego	 rozsądku,	 a	 najcenniejsze	
przedmioty	 pozostawiać	 w	 sejfach	
hotelowych.
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TELEFONY KOMÓRKOWE

Na	 terenie	 Gruzji	 i	 Armenii	 działa	
sprawny	 system	 telefonii	 stacjonar-
nej	 i	 lokalnej	 sieci	 komórkowej.	 Z	
zasięgiem	 w	 miastach	 raczej	 nie	 ma	
problemu,	gorzej	natomiast	jest	w	gó-
rach.Można	zabrać	z	domu	swój	trzy-
zakresowy	 telefon,	 będzie	 on	współ-
pracował	 z	 lokalnymi	 sieciami,	 choć	
wszystkie	 rozmowy	 będą	 uznawane	
za	 międzynarodowe.	W	 Gruzji	 lokal-
ną	siecią	jest	Geocell,	MagtiCom	oraz	
Beeline	i	obejmują	one	zasięgiem	pra-
wie	całe	terytorium	kraju.	W	Armenii	
popularne	sieci	to	ArmenTel,	VivaCell	
oraz	 Thuraya.	 Kawiarenki	 interneto-
we	są	dostępne	w	większych	miastach	
zarówno	w	Gruzji,	jak	i	w	Armenii.

ELEKTRYCZNOŚĆ

Gniazdka,	wtyczki	oraz	napięcie	elek-
tryczne	 na	 terenie	 Gruzji	 i	 Armenii	
adekwatne	są	do	tych,	które	używane	
są	na	terenie	całej	Unii	Europejskiej.

TRANSPORT

Przejazdy	na	terenie	Armenii	i	Gruzji	
odbywają	 się	 autokarami	 lub	mikro-
busami,	 w	 zależności	 od	 grupy.	 Po-
pularnym	 środkiem	 komunikacji	 na	
terenie	obu	krajów	są	tzw.	marszrutki	
czyli	mikrobusy.

Armenia | Gruzja

OBSŁUGA PILOTA

Grupa	na	całej	trasie	wycieczki	znaj-
duje	 się	pod	opieką	polskiego	pilota.
W	 każdym	 odwiedzanym	 mieście	
jest	 lokalny	 przewodnik	 posługujący	
się	 językiem	 angielskim	 oraz	 gruziń-
skim	lub	ormiańskim.	W	zwiedzanych	
miejscach	 polski	 pilot	 tłumaczy,	 co	
opowiada	przewodnik	lokalny.

ZDROWIE I SZCZEPIENIA

Udając	 się	 na	wycieczkę	 do	Armenii
i	Gruzji	nie	ma	obowiązkowych	szcze-
pień.	Do	zalecanych	szczepień	należą	
szczepienia	 przeciw:	 błonicy,	 tężco-
wi,	odrze	oraz	wirusowemu	zapaleniu	
wątroby	typu	A	i	B	(WZW	A	i	B).	

WIZA
Obywatele	 polscy	 udający	 się	 w	 ce-
lach	 turystycznych	do	Armenii,	 bądź	
Gruzji	 nie	 są	 zobligowani	 do	 posia-
dania	wizy.	Okres	pobytu	w	przypad-
ku	 Armenii	 obowiązuje	 do	 180	 dni,
a	 w	 przypadku	 Gruzji	 do	 365	 dni.	
Osoby	udające	się	na	pobyt	dłuższy,	
są	zobowiązane	posiadać	wizę.

Klimat	Armenii	jest	bardzo	zróżnicowany.	Obszary	równinne	i	przedgórza	cechuje	klimat	podzwrotnikowy	kontynentalny	suchy.	
Roczna	suma	opadów	atmosferycznych	wynosi	200-400	mm.	Lipiec	jest	uznawany	za	najcieplejszy	miesiąc	w	ciągu	roku,	kiedy	to	
temperatura	waha	się	pomiędzy	24-26°C.	Najzimniejszy	z	kolei	jest	styczeń,	a	średnia	temperatura	wynosi	w	tym	czasie	średnio	
-7	stopni.

Obszar	Gruzji	leży	głównie	w	strefie	klimatów	podzwrotnikowych,	które	zazwyczaj	kojarzą	się	ze	słonecznymi	i	ciepłymi	waka-
cjami.	Mimo	to	gruziński	klimat	pełen	jest	kontrastów.	Liczne	różnice	w	klimacie	spowodowane	są	zróżnicowaną	rzeźbą,	jedno-
czesną	bliskością	morza	i	rozległymi	połaciami	lądu.

KLIMAT W ARMENII

KLIMAT  W GRUZJI

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Erewań -3° 0° 6° 13° 17° 22° 26° 26° 21° 13° 7° 1°

Gyumri -9° -7° -1° 6° 11° 15° 19° 19° 15° 8° 1° -5°

Eczmiadzyn -4° -1° 5° 12° 17° 22° 26° 25° 21° 13° 7° 0°

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Kutaisi 7° 7° 9° 14° 19° 21° 23° 23° 21° 17° 14° 9°

Tibilisi 2° 2° 7° 13° 17° 21° 25° 24° 20° 14° 8° 4°

Batumi 7° 7° 9° 13° 16° 20° 22° 23° 20° 17° 12° 9°

Armenia: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Armenii
Armenia,	Erewan,	Hanrapetutian	44	a,	0010.	Telefon:	(00374)	10	54	24	91	|	Telefon:	(00374)	10	54	24	97	
Telefon	dyżurny:	(00374)	91	42	68	85	|	Faks:	(00374)	10	54	24	96;	(00374)	10	54	24	98		|	Telefon	dyżurny	pla-
cówki	czynny	całą	dobę:	(00374)	91	42	68	85		(w	przypadku	wybierania	z	telefonów	armeńskich	-	091	42	68	85)
E-mail:	erewan.amb.sekretariat@msz.gov.pl	|	www.erywan.msz.gov.pl

Gruzja: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Gruzji
Gruzja,	Tbilisi,	Br.	Zubalashvili	19,	0108.	Telefon:	(00995)	322920398	|	Telefon	dyżurny:	(00995)	599701279	
Faks:	(00995)	322920397	|	E-mail:	tbilisi.amb.sekretariat@msz.gov.pl	|	www.tbilisi.msz.gov.pl
Ambasada	czynna	jest	w	godzinach	9:30	–	17:30,	ale	po	godzinach	w	nagłych	przypadkach
(jak	na	przykład	zgubienie	lub	kradzież	paszportu)	można	dzwonić	na	telefon	dyżurny:	(00995)	599	701	279
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11 dni

Armenia i Gruzja - u stóp Kaukazu

Armenia	 i	Gruzja	niczym	dwie	siostry	kaukaskiej	krainy	zapraszają	w	magiczną	podróż,	podczas	
której	 odkryjemy	gruzińskie	bogactwo	 legend	 i	monastyrów	oraz	mistycyzm	zaklęty	w	ormiań-
skich	kościołach.	Te	dwa	kraje	położone	w	samym	sercu	Jedwabnego	Szlaku	zachwycą	swym	pięk-
nem	każdego	wędrowca.

Armenia | Gruzja

• KUTAISI

• TBILISI

• EREWAN

• KHOR VIRAP

• ARENI

• ZWARTNOC

• ECZMIADZYN

• ANANURI

• SINGHNANGHI

• BODBE

• TELAWI

• GAREDŻA

• MCCHETA

• BATUMI

POLSKA • KUTAISI/TBILISI 

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem.	 Lot	 rejsowym	 samolotem	
do	 Gruzji.	 Po	 przylocie	 transfer	 do	
hotelu	w	Tbilisi.	Spotkanie	z	lokalnym	
przewodnikiem.	 Popołudniowy	 spa-
cer po mieście.	Obiadokolacja	i	nocleg
w	Tbilisi.

1 | obiadokolacja

89

TBILISI • EREWAN

Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Armenii.	
Po	 drodze	 zwiedzanie	 pochodzące-
go	z	X	wieku	monastyru Hagharstin.	
Następnie	 przejazd	 nad	 największe	
jezioro	 Kaukazu	 i	 jedno	 z	 najwyżej	
położonych	 jezior	 świata	 -	 Jezioro 
Sevan.	Przyjazd	do	Erewania.	Trans-
fer	do	hotelu,	obiadokolacja	 i	nocleg	
w	Erewaniu.

2 | śniadanie	•	obiadokolacja

EREWAN

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 jednego
z	 najstarszych	 miast	 na	 świecie	 –	
Erewania,	 będącego	 stolicą	Armenii.	
W	 tym	niezwykłym	mieście	 zobaczą	
Państwo	 m.in.	 Plac Republiki,	 Ka-
skadę	 –	 stanowiącą	 symbol	 miasta,	
budynek parlamentu,	 pałac prezy-
dencki,	operę,	Matenadaran – księ-
gozbiór,	pomnik i muzeum Ludobój-
stwa Ormian z 1915 roku.	Następnie	
będziemy	mieli	możliwość	 podziwia-
nia	 jedynej	 świątyni	 pogańskiej	 na	
terenie	 Armenii	 –	 świątyni Garni.	
Kolejno	zwiedzimy	przepiękny	klasz-
tor Geghard	oraz	częściowo	wykuty	
w	 litej	 skale	 klasztor św. Włóczni.	
Obiadokolacja	i	nocleg	w	Erewaniu.

3 | śniadanie	•	obiadokolacja

Armenia | Gruzja

EREWAN • KHOR VIRAP
• ARENI • EREWAN 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta	
Khor Virap,	 w	 którym	 znajduje	 się	
kościół św. Grzegorza Oświeciciela,	
założyciela	 Kościoła	 Ormiańskiego.	
Po	 drodze	 w	 oddali	 zobaczą	 Pań-
stwo	 górę Ararat,	 o	 której	 wspo-
mina	 pierwsza	 księga	 Starego	 Te-
stamentu,	 jako	o	miejscu,	w	 którym	
osiadła	Arka	Noego.	Kolejno	wizyta	
w	 pochodzącym	 z	 XIII	 wieku	 niesa-
mowitym	klasztorze Noravank.	Pod	
koniec	 dnia	 przejazd	 do	 winiarni
w Areni na degustację wina.	Powrót	
do	Erewania,	obiadokolacja	 i	nocleg	
w	Erewaniu.

4 | śniadanie	•	obiadokolacja

EREWAN • ZWARTNOC
• ECZMIADZYN • TBILISI 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 ruin kate-
dry w Zwartnoc	(UNESCO).	Następ-
nie	zobaczymy	miejscowość	Eczmia-
dzyn	–	stolicę	kościoła	ormiańskiego.	
Kolejno	 zwiedzanie	 kompleksu me-
morialnego Sardaparat,	upamiętnia-
jącego	wojnę	Ormian	 z	Otomanami.	
Transfer	 do	 Tbilisi.	 Obiadokolacja
i	nocleg	w	Tbilisi.

5 | śniadanie	•	obiadokolacja

TBILISI 

Po	śniadaniu	zwiedzanie	stolicy	Gru-
zji	 –	 Tbilisi,	 zwanej	 „Perłą	 Kaukazu”.	
Nazwę	tę	zawdzięcza	niezwykle	ma-
lowniczemu	 położeniu,	 orientalnym	
zabytkom	 i	 gruzińskiej	 gościnności.	
Zobaczą	tam	Państwo:	kościół Mete-
chi,	łaźnie Sulphur,	twierdzę Narika-
la,	synagogę,	katedrę Sioni,	w	której	
przechowywany	jest	Krzyż	św.	Nino.	
Świętej	 tej	Gruzja	zawdzięcza	wpro-
wadzenie		na	swoim	obszarze	chrze-
ścijaństwa.	Kolejno	zwiedzą	Państwo	
bazylikę Anchiskhati	 oraz	 Gruziń-
skie Muzeum Narodowe,	gdzie	mię-
dzy	 innymi	 eksponowane	 jest	 Złoto	
Kolchid.	 Po	 południu	 spacer	 główną	
arterią	stolicy	Gruzji	Aleją Rustaveli.	
Obiadokolacja	i	nocleg	w	Tbilisi.

6 | śniadanie	•	obiadokolacja

TBILISI • ANANURI
• TBILISI 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 i	 zwiedzanie	
świetnie	 zachowanego	 kompleksu 
zabytków Ananuri.	 Kompleks	 ten	
jest	 malowniczo	 położony	 na	 za-
chodnim	 brzegu	 turkusowych	 wód	
Zbiornika Żinwalskiego,	otoczonego	
pięknymi,	 zielonymi	 lasami.	 Widok	
na Górę Kazbek,	 do	 której	 zgodnie
z	mitologią	 grecką	miał	 zostać	 przy-
kuty	 Prometeusz	 za	 kradzież	 ognia	
bogom	 i	 przekazanie	 go	 śmiertelni-
kom.	Obiadokolacja	i	nocleg	w	Tbilisi.

7 | śniadanie	•	obiadokolacja

TBILISI • SINGHNANGHI
• BODBE • TELAWI
• TIBILISI

Po	śniadaniu	zwiedzanie	Singhnaghi,	
miasta	 położonego	 na	 wzniesieniu,
z	 przepięknym	 widokiem	 na	 Rów-
ninę.	 To	 również	 miasto	 miłości
i	 przepięknych	 dywanów.	 Kolejno	
przejazd	 do	 Bodbe,	 gdzie	 zwiedzą	
Państwo	 kompleks klasztorny św. 

8 | śniadanie	•	obiadokolacja

TBILISI • GAREDŻA
• MCCHETA • BATUMI

Po	 śniadaniu	 przejazd	 i	 zwiedzanie 
kompleksu klasztornego Dawid 
Garedża	 założonego	 w	 VI	 wieku	 na	
zboczach	góry	Garedża.	Kolejno	uda-
dzą	się	Pańswo	w	okolice	miasta	Mc-
cheta,	 jednego	 z	 najstarszych	 miast	
we	wschodniej	Gruzji,	gdzie	znajdują	
się	Katedra Sveti Tshoveli	z	XI	wieku,	
monastyr Dżiwari	 oraz	 wpisany	 na	
Listę	Światowego	Dziedzictwa	UNE-
SCO	monastyr Smtawro.	Obiadoko-
lacja	i	nocleg	w	okolicach	Batumi.

9 | śniadanie	•	obiadokolacja

BATUMI

Po	 śniadaniu	 czas	 wolny,	 który	 po-
święcić	można	na	aktywny	wypoczy-
nek	 lub	 plażowanie.	 Obiadokolacja
i	nocleg	w	okolicach	Batumi.

10 | śniadanie	•	obiadokolacja

Nino.	 Zgodnie	 z	 legendą	 wznie-
siony	 został	 przez	 oświeconych	
Gruzinów	 w	 miejscu	 pochówku	 św.	
Nino.	 Nieopodal	 monastyru	 bije	
źródło	 ze	 świętą	 wodą,	 mającą	 po-
noć	 moc	 uleczania	 wszelkich	 cho-
rób	 i	 dolegliwości.	 Następnie	 prze-
jazd	 w	 okolice	 miejscowiści	 Telawi
i	 zwiedzanie	 przepięknej	 katedry 
z XI wieku pod wezwaniem św. 
Grzegorza,	 znanej	 także	 pod	 na-
zwą	 monastyr Alawerdi.	 Katedra	
znajduje	 się	 w	 szerokiej,	 zielonej	
Dolinie	Alazani,	na	 tle	śnieżnych	gór	
kaukaskiego	 grzbietu.	 Po	 zakończe-
niu	 zwiedzania	 powrót	 do	 Tbilisi.	
Transfer	 do	 hotelu,	 obiadokolacja
i	nocleg	w	Tbilisi.

BATUMI • KUTAISI/TBILISI
• POLSKA 

Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko
i	przelot	do	Warszawy.

11 | śniadanie
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8 dni

Gruzja - kraj winem płynący

U	stóp	majestatycznej	góry	Kazbek	leży	kraj,	którego	bogata	kultura,	niezwykła	gościnność	miesz-
kańców,	tradycyjna	kuchnia	oraz	znane	na	całym	świecie	wino	przyciągają	niczym	magnes.	Kraj	ten	
to	położona	na	pograniczu	Europy	i	Azji	Gruzja.	Zapraszamy	do	odkrywania	z	nami	jej	nieprzebra-
nych	bogactw.

Gruzja

• KUTAISI

• TBILISI

• ANANURI

• SINGHNAGHI

• BODBE

• TELAWI

• GAREDŻA

• MCCHETA

• UPLISCYCHE

• GORI

• BATUMI

POLSKA • KUTAISI/TBILISI 

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem.	 Lot	 rejsowym	 samolotem	
do	 Gruzji.	 Po	 przylocie	 transfer	 do	
hotelu	w	Tbilisi.	Spotkanie	z	lokalnym	
przewodnikiem.	 Popołudniowy	 spa-
cer po mieście.	Obiadokolacja	i	nocleg
w	Tbilisi.

1 | obiadokolacja
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TBILISI

Po	śniadaniu	zwiedzanie	stolicy	Gru-
zji	 –	 Tbilisi,	 zwanej	 „Perłą	 Kaukazu”.	
Nazwę	tę	zawdzięcza	niezwykle	ma-
lowniczemu	 położeniu,	 orientalnym	
zabytkom	 i	 gruzińskiej	 gościnności.	
Zobaczą	tam	Państwo:	kościół Mete-
chi,	łaźnie Sulphur,	twierdzę Narika-
la,	synagogę,	katedrę Sioni,	w	której	
przechowywany	jest	Krzyż	św.	Nino.	
Świętej	 tej	Gruzja	zawdzięcza	wpro-
wadzenie		na	swoim	obszarze	chrze-
ścijaństwa.	Kolejno	zwiedzą	Państwo	
bazylikę Anchiskhati	 oraz	 Gruziń-
skie Muzeum Narodowe,	gdzie	mię-
dzy	 innymi	 eksponowane	 jest	 Złoto	
Kolchid.	 Po	 południu	 spacer	 główną	
arterią	stolicy	Gruzji	Aleją Rustaveli.	
Obiadokolacja	i	nocleg	w	Tbilisi.

2 | śniadanie	•	obiadokolacja

Gruzja

TBILISI • ANANURI
• TBILISI 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 i	 zwiedzanie	
świetnie	 zachowanego	 kompleksu 
zabytków Ananuri.	 Kompleks	 ten	
jest	 malowniczo	 położony	 na	 za-
chodnim	 brzegu	 turkusowych	 wód	
Zbiornika Żinwalskiego,	otoczonego	
pięknymi,	 zielonymi	 lasami.	 Widok	
na Górę Kazbek,	 do	 której	 zgodnie
z	mitologią	 grecką	miał	 zostać	 przy-
kuty	 Prometeusz	 za	 kradzież	 ognia	
bogom	 i	 przekazanie	 go	 śmiertelni-
kom.	Obiadokolacja	i	nocleg	w	Tbilisi.

3 | śniadanie	•	obiadokolacja

TBILISI • SINGHNAGHI
• BODBE • TELAWI
• TBILISI

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Singhnaghi,	
miasta	 położonego	 na	 wzniesieniu,
z	 przepięknym	widokiem	 na	Równinę 
Alazańską.	 To	 również	 miasto	 miło-
ści	 i	 przepięknych	 dywanów.	 Kolejno	
przejazd	do	Bodbe,	gdzie	zwiedzą	Pań-
stwo	 kompleks klasztorny św. Nino.	
Zgodnie	 z	 legendą	 wzniesiony	 został	
przez	 oświeconych	 Gruzinów	 w	miej-
scu	 pochówku	 św.	 Nino.	 Nieopodal	
monastyru	bije	źródło	ze	świętą	wodą,	
mającą	 ponoć	 moc	 uleczania	 wszel-
kich	 chorób	 i	 dolegliwości.	 Następnie	
przejazd	w	okolice	miejscowości	Telawi
i	 zwiedzanie	 przepięknej	katedry z XI 
wieku pod wezwaniem św. Grzego-
rza,	znanej	także	pod	nazwą	monastyr 
Alawerdi.	Katedra	 znajduje	 się	w	 sze-
rokiej,	 zielonej	 Dolinie	 Alazani,	 na	 tle	
śnieżnych	gór	kaukaskiego	grzbietu.	Po	
zakończeniu	zwiedzania	powrót	do	Tbi-
lisi.	 Transfer	 do	 hotelu,	 obiadokolacja
i	nocleg	w	Tbilisi.

4 | śniadanie	•	obiadokolacja

TBILISI • GAREDŻA
• MCCHETA • TBILISI 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 i	 zwiedzanie 
kompleksu klasztornego Dawid 
Garedża	 założonego	 w	 VI	 wieku	 na	
zboczach	góry	Garedża.	Kolejno	uda-
dzą	się	Pańswo	w	okolice	miasta	Mc-

5 | śniadanie	•	obiadokolacja

TBILISI • UPLISCYCHE
• GORI • BATUMI 

Po	 śniadaniu	 przejazd	 i	 zwiedzanie	
skalnego miasta Upliscyche	 (UNE-
SCO).	Następnie	 zwiedzanie	 rodzin-
nego	 miasta	 Józefa	 Stalina	 -	 Gori 
oraz	Muzeum Stalina.	Obiadokolacja	
i	nocleg	w	okolicach	Batumi.

6 | śniadanie	•	obiadokolacja

BATUMI 

Po	 śniadaniu	 czas	 wolny,	 który	 po-
święcić	można	na	aktywny	wypoczy-
nek	 lub	 plażowanie.	 Obiadokolacja
i	nocleg	w	okolicach	Batumi.

7 | śniadanie	•	obiadokolacjacheta,	 jednego	 z	 najstarszych	 miast	
we	wschodniej	Gruzji,	gdzie	znajdują	
się	Katedra Sveti Tshoveli	z	XI	wieku,	
monastyr Dżiwari	 oraz	 wpisany	 na	
Listę	Światowego	Dziedzictwa	UNE-
SCO	monastyr Smtawro.	Obiadoko-
lacja	i	nocleg	w	okolicach	Tbilisi.

BATUMI • KUTAISI/TBILISI
• POLSKA 

Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko
i	przelot	do	Warszawy.

8 | śniadanie
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Nowa Zelandia | Australia  

Informacje praktyczne

PRZELOTY
MIĘDZYNARODOWE

Przeloty	 odbywają	 się	 samolotami	
rejsowymi.	 Przelot	 zarówno	 do	 No-
wej	Zelandii,	jak	i	Australii	trwa	około	
21-25	 godzin	 z	 międzylądowaniem	
w	 porcie	 przesiadkowym,	 jest	 to	
uzależnione	 od	 linii	 lotniczych.	 Lot	
z	 portu	 przesiadkowego	 trwa	 oko-
ło	 10	 godzin.	 Dokładne	 informacje
o	godzinach	przelotów	i	zbiórce	znaj-
dą	Państwo	w	liście	przewodnim,	wy-
syłanym	do	Uczestników	wycieczek.

KARTY PŁATNICZE

Powszechnie	 akceptowane	 są	 karty	
kredytowe	i	bankomatowe:	Visa,	Ma-
sterCard,	American	Express.

BEZPIECZEŃSTWO

Zarówno	 Nowa	 Zelandia,	 jak	 i	 Au-
stralia	 są	 państwami	 bezpiecznymi.	
Należy	 jednak	 zachować	 zdrowy	
rozsądek,	 nie	 pozostawiać	 bagaży	
bez	opieki	 i	 nie	 nosić	 przy	 sobie	du-
żych	sum	pieniędzy.	W	razie	potrzeby	
uczestnicy	mogą	skorzystać	z	sejfów	
hotelowych.

TELEFONY KOMÓRKOWE
Na	 terenie	 Nowej	 Zelandii	 funkcjo-
nują	 następujące	 sieci	 komórkowe	
GSM:	Vodafone,	 2degrees,	 Telecom.	
Na	miejscu	można	 zakupić	 kartę	 te-
lefoniczną	 do	 Polski.	 Można	 też	 za-
kupić	nowozelandzką	kartę	SIM	bądź	
korzystać	 z	międzynarodowych	 kart	
typu	 pre-paid..	 Ceny	 za	 wszystkie	
usługi	 naliczane	 są	 według	 cennika	
danego	operatora.	Kawiarenki	 inter-
netowe	 są	 powszechnie	 dostępne.	
Do	największych	operatorów	komór-
kowych	na	terenie	Australii	zaliczamy	
Telstra	 Mobile,	 Optus	 Mobile,	 Vo-
dafone/3,	 Virgin	Mobile.	Na	miejscu	
możemy	 zaopatrzyć	 się	 w	 kartę	 te-

WALUTA I JEJ WYMIANA

Nowa Zelandia:	Oficjalną	jednostką	
walutową	 obowiązującą	 na	 terenie	
Nowej	 Zelandii	 jest	 dolar	 nowoze-
landzki	(NZD).	

1	USD	=	ok.	1,22	NZD

Przykładowe	ceny:
• chleb	-	ok.	3	NZD,
• woda	1,5l	-	2,5	NZD,
• piwo	–	3,6	NZD,
• papierosy	–	17	NZD,

• taxi/km	-	ok.	2,6	NZD.

Australia:	 Oficjalną	 jednostką	 wa-
lutową	obowiązującą	na	terenie	Au-
stralii	 jest	 dolar	 australijski	 (AUD).
W	obiegu	znajdują	się	zarówno	mo-
nety	jak	i	banknoty.

1	USD	=	ok.	1,13	AUD

Przykładowe	ceny:
• chleb	–	od	3,5	AUD,
• mleko	1l	-	od	2,35	AUD	,
• pizza	od	8	AUD,
• woda	 mineralna	 0,5l	 –	 od	 1,5	
AUD,

• coca	cola	puszka	0,3l	–	ok.	2	AUD,
• piwo	-	ok.	3	AUD.

RÓŻNICA CZASU

Nowa Zelandia:	 Czas	w	Nowej	 Ze-
landii	 wyprzedza	 czas	 polski	 o	 13	
godzin	w	okresie	letnim	i	12	w	okre-
sie	zimowym.	

Australia:	 W	 Australii	 obowiązuje	
podział	na	trzy	strefy	czasowe:
• Australian	Eastern	Standard	Time	
(AEST)	 	 –	 obowiązuje	 czas	 GMT	
+10.	 Obszar	 obejmuje:	 Queens-
land,	 Victoria,	 New	 South	Wales,	
Tasmania	 oraz	 Canberra	 (stolica	
państwa).		

• Australian	Central	Standard	Time	
(ACST)	 –	 obowiązuje	 czas	 GMT				
+9,5	.	Obszar	obejmuje	Południo-
wą	Australię	i	Terytorium	Północ-
ne.		

• Australian	 Western	 Standard	
Time	 (AWST)–	 obowiązuje	 czas	
GMT	 +8.	 Obszar	 obejmuje	 Za-
chodnią	Australię.	

Czas	 w	 Australii	 wyprzedza	 czas	 w	
Polsce	odpowiednio	o	11;	10,5	oraz	
9	 godzin	 w	 okresie	 letnim	 w	 zależ-
ności	 od	 strefy	 czasowej	 Australii.	

Natomiast	w	okresie	zimowym	czas	
w	Australii	wyprzedza	czas	w	Polsce	
o	10;	9,5;	oraz	8	godzin	w	zależności	
od	strefy	czasowej	Australii.
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ELEKTRYCZNOŚĆ

Napięcie	sieci	w	Nowej	Zelandii	wy-
nosi	 220-240	 V,	 czyli	 podobnie	 jak
w	Polsce,	ale	kształt	wtyczek	i	gniaz-
dek	 jest	zupełnie	 inny.	Warto	zabrać	
ze	sobą	konwerter	lub	kupić	na	miej-
scu	w	sklepie	ze	sprzętem	elektrycz-
nym	(koszt	ok.	13	NZD).	Napięcie	sieci
w	 Australii	 wynosi	 220-240V,
a	wtyczki	mają	 trzy	 bolce,	 są	 jednak	
inne	 niż	 brytyjskie.	Warto	 zabrać	 ze	
sobą	konwerter	lub	kupić	na	miejscu	
w	sklepie	ze	sprzętem	elektrycznym.

TRANSPORT

Przejazdy	na	terenie	Nowej	Zelandii	
i	 Australii	 odbywają	 się	 autokarami	
wyposażonymi	w	klimatyzację.

OBSŁUGA PILOTA

Grupa	na	całej	trasie	wycieczki	znaj-
duje	 się	pod	opieką	polskiego	pilota.
W	każdym	odwiedzanym	mieście	jest	
lokalny	 przewodnik	 posługujący	 się	
językiem	angielskim.	W	zwiedzanych	
miejscach	 polski	 pilot	 tłumaczy,	 co	
opowiada	przewodnik	lokalny.

Nowa Zelandia | Australia  

ZDROWIE I SZCZEPIENIA

Udając	 się	 do	 Nowej	 Zelandii,	 jak
i	 Australii	 do	 nie	 musimy	 poddawać	
się	żadnym	obowiązkowym	szczepie-
niom.	Zalecane	są	szczepienia	na	bło-
nicę,	 tężec	 oraz	wirusowe	 zapalenie	
wątroby	typu	B	(WZW	B).

WIZA
Obywatele	 polscy	 planujący	 pobyt
w	Nowej	 Zelandii	 na	 czas	 3	 miesię-
cy	 nie	 są	 zobligowani	 do	 posiadania	
wizy.Obywatele	 polscy	 planujący	
pobyt	w	Australii	 są	 zobowiązani	 do	
posiadania	 wizy.	 W	 celu	 uzyskania	
informacji	 dotyczących	 formalności	
wizowych,	 prosimy	 o	 kontakt	 z	 na-
szym	biurem.

Pory	roku	z	Australii	występują	odwrotnie	w	stosunku	do	tych,	które	powszechnie	znamy	w	Europie.	Uproszczony	podział	pór	
obowiązujący	w	Australii:	wiosna:	wrzesień,	październik,	 listopad	|	 lato:	grudzień,	styczeń,	 luty	|	 jesień:	marzec,	kwiecień,	maj	 |	
zima:	czerwiec,	lipiec,	sierpień.

Jednak	w	Australii	nie	ma	jednolitego	klimatu.	Kraj	podzielony	jest	na	różne	strefy	przy	czym	każda	z	nich	serwuje	mieszkańcom	
inne	warunki	pogodowe.	Jedynie	w	stolicy	-	Canberze	lata	są	gorące,	a	zimą	może	spaść	śnieg.	W	Melbourne	z	kolei	zima	przy-
pomina	ciepły	polski	październik,	a	w	północnej	części	kraju	praktycznie	nie	istnieje	standardowy	podział	na	cztery	pory	roku.

KLIMAT W AUSTRALII

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Sydney 27° 27° 25° 23° 20° 18° 17° 19° 21° 23° 24° 26°

Melbourne 26° 26° 24° 20° 17° 14° 13° 15° 17° 19° 22° 25°

Cairns 31° 31° 30° 29° 28° 26° 26° 26° 28° 29° 31° 31°

Wyspy	Nowej	Zelandii	 leżą	w	 strefie	klimatu	morskiego,	 co	oznacza,	 że	 zmiany	pogodowe	bywają	 tu	wyjątkowo	gwałtowne,
a	podróżujący	muszą	być	przygotowani	na	cztery	pory	roku	w	ciągu	dnia.	Największe	opady	deszczu	występują	 tu	w	okresie	
zimowym	i	wiosennym.

KLIMAT W NOWEJ ZELANDII

Średnie temperatury I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Wellington 20° 21° 19° 17° 15° 13° 12° 13° 14° 16° 17° 19°

Auckland 23° 24° 22° 20° 17° 15° 14° 15° 16° 18° 19° 21°

Australia: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Związku Australijskim
Australia,	Canberra,	7	Turrana	Street,	Yarralumla,	2600	ACT	|	Telefon:	(0061)	2	62721000	
Telefon:	(0061)	2	6273	1211	|	Telefon:	(0061)	2	6273	1208	|	Telefon	dyżurny:	(0061)	411	540	466	
Faks:	(0061)	2	6273	3184	|	E-mail:canberra.amb.sekretariat@msz.gov.pl	|	www.canberra.msz.gov.pl

Australia: Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Adelajdzie	Australia,	Adelajda,	64	Melbourne
Street,	North	Adelaide,	SA	5006	|	Telefon:	(0061)	0412	061	720	|	E-mail:	gosia.hill@aueuconnect.com

Australia: Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Brisbane	Australia,	Brisbane,	270	Adelaide	Street,	Brisba-
ne,	QLD	4000	|	Telefon:	(0061)	7	3221	9564	Faks:	(0061)	7	3229	3482	|	E-mail:	polishconsulatebrisbane@yahoo.com

Australia: Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Darwin	Australia,	Darwin,	867	Stuart	Highway	Pinelands,	The	
11	Mile	near	Darwin,	NT	0800	|	Telefon:	(0061)	8	89311966	|	Faks:	(0061)	8	89323421	|	E-mail:	info@advancecivil.com.au	

Nowa Zelandia: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii Nowa	Zelandia,	Wellington,	 Level	 9,	City	
Chambers,	142-144	Featherston	St.	Wellington	|	Telefon:	(0064)	4	499	7844	|	Telefon	dyżurny:	(0064)	21	903	319	
Faks:	(0064)	4	499	7846	|	E-mail:	wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl	|	www.wellington.msz.gov.pl

Nowa Zelandia: Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Auckland Nowa	Zelandia,	Auckland,	Level	4,	44	Khy-
ber	Pass	Road,	Newmarket,	Auckland	2023,	PO	Box	99177	Newmarket	|	Telefon:	(0064)	09	377	46	57	
Faks:	(0064)	09	377	46	58	|	E-mail:	n.boguslaw@gmail.com;	bogdan@greenlitetravel.co.nz

Nowa Zelandia: Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Christchurch
Nowa	Zelandia,	Christchurch,	20	Norwich	Quay,	Lyttelton	|	Telefon:	(0064)	3	34879	23	|	Telefon:	(0064)	3	328	89	58
Telefon	dyżurny:	(0064)	21	325	389	|	Faks:	(0064)	3	328	9900	|	E-mail:	wdormer@xtra.co.nz

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE RP
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0048................................................................................................................................................

Australia
000...................................................................................................................................................
112...................................................................................................................................................
0061................................................................................................................................................

Numer	ratunkowy
Numer	ratunkowy	GSM
Numer	kierunkowy	do	Nowej	Zelandii
Numer	kierunkowy	do	Polski

Numer	ratunkowy
Numer	ratunkowy	GSM
Numer	kierunkowy	do	Australii

WAŻNE TELEFONY

lefoniczną	 jeśli	 chcemy	 telefonować	
do	Polski.	Można	też	zakupić	austra-
lijską	 kartę	 SIM	 (ok.	 30	 AUD)	 bądź	
korzystać	 z	międzynarodowych	 kart	
typu	 pre-paid.	 Bardzo	 popularne	 są	
darmowe	 połączenia	 przez	 Skype’a,	
Facebook’a	 i	 poprzez	 inne	 sieci	 spo-
łecznościowe.	 Połączenia	 do	 Polski	
możliwe	są	również	z	telefonu	w	ho-
telu.	 Kawiarenki	 internetowe	 są	 po-
wszechnie	dostępne.
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Nowa Zelandia i Australia - u brzegów Pacyfiku 

Nowa	Zelandia	zachwyca	podróżnych	swym	malowniczym	krajobrazem	i	nieskazitelnym	urokiem	
środowiska	naturalnego.	Podczas	wycieczki	podążymy	szlakiem	nowozelandzkich	fiordów	i	gejze-
rów	oraz	odkryjemy	magię	Parku	Narodowego,	zamieszkiwanego	przez	symbol	wysp	-	ptaka	kiwi.	
W	Australii	oprócz	zwiedzania	niezwykłych	metropolii	przemierzymy		bezdroża	tej	zachwycającej	
„krainy	kangurów”,	by	dotrzeć	do	jednego	z	najwspanialszych	cudów	natury	-	Błękitnych	Gór.	Za-
praszamy	w	pełną	niezwykłych	wrażeń	podróż,	podczas	której	odkryją	Państwo	prawdziwe	uroki	
Australii	i	Oceanii.
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• AUCKLAND

• ROTORUA

• QUEENSTOWN

• MILFORD SOUND

• FRANZ JOZEF

• GREYMOUTH

• CHRISTCHURCH

• SYDNEY

• BŁĘKITNE GÓRY

• MELBOURNE

• WYSPA FILIPA

• BRISBANE

• GOLD COAST

AUCKLAND 

Przylot	 do	 miasta	 Auckland.	 Powi-
talna kolacja w restauracji Orbit.	
Restauracja	 znajduje	 się	 w	 budynku	

3 | kolacja

Auckland Sky Tower,	 którego	 wy-
sokość	wynosi	328	metrów.	Główną	
atrakcją	restauracji	są	obracające	się	
co	godzinę	o	360	stopni	sale	restau-
racyjne,	co	pozwala	podziwiać	niesa-
mowitą	 panoramę	 miasta.	 Transfer	
do	 hotelu.	 Zakwaterowanie	 i	 nocleg	
w	hotelu.

AUCKLAND • ROTORUA 

Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Auckland,	
podczas	 którego	 zobaczymy	 Mu-
zeum Wojenne.	 Muzeum	 to	 zało-
żone	 zostało	w	1852	 roku	 i	 zawiera	
bardzo	 bogate	 zbiory.	 Kolejno	 prze-
jazd	do	Rotorua	i	zwiedzanie	Te Puia,	
doliny	 pełnej	 naturalnych	 gejzerów.	
Wizyta	 w	 znajdującym	 się	 tam	 No-
wozelandzkim Instytucie Sztuki
i Rękodzieła Maori,	 gdzie	 zapozna-
my	się	z	opowieściami	i	dziedzictwem	
tej	 ciekawej	 kultury.	 Obszar	 ten	 za-
mieszkiwany	 jest	 przez	 ptaka	 będą-
cego	 symbolem	 tego	 niezwykłego	
państwa	–	kiwi.	Obiadokolacja.	Noc-
leg	w	hotelu.

4 | śniadanie	•	obiadokolacja

POLSKA

Zbiórka	 na	 lotnisku	 w	 Warszawie	
w	 hali	 odlotów	 dwie	 godziny	 przed	
odlotem.	 Wylot	 do	 Nowej	 Zelandii	
przez	 międzynarodowe	 porty	 lotni-
cze.	 Szczegółowe	 informacje	 każdy	
uczestnik	otrzymuje	na	około	tydzień	
przed	planowanym	wylotem.

1-2 |
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QUEENSTOWN
• FRANZ JOSEF

Po	śniadaniu	przejazd	malowniczymi	
drogami	w	kierunku	 lodowca Franz 
Josef.	 Po	 drodze	 miniemy	 Wąwóz 
Kawerau,	 wioskę Cromwell	 oraz	
Park Narodowy Mount Aspiring.	
Przez	 Przełęcz Haast	 dostanie-
my	 się	 na	 Zachodnie	 Wybrzeże.	
Po	 przyjeździe	 spacery	 u	 podnóża 
lodowca.	 Obiadokolacja.	 Nocleg
w	hotelu.

7 | śniadanie	•	obiadokolacja

FRANZ JOSEF
• GREYMOUTH

Po	 śniadaniu	 przejazd	 w	 kierun-
ku	 Greymouth,	 największego	 mia-
sta	 na	 Zachodnim	 Wybrzeżu.	 Po	
drodze	 miną	 Państwo	 miasteczka	
Hari Hari i Ross,	gdzie	do	dnia	dzi-
siejszego	 działają	 kopalnie złota.	
Przystanek	 w	 zrekonstruowanym	
Shantytown,	 gdzie	 można	 wciąż	
poczuć	 atmosferę	 XIX	 -	 wiecznej	
gorączki	 złota.	 Krótka	 przejażdż-
ka	 kolejką parową	 oraz	 udział
w wypłukiwaniu złota.	 Kolejno	
przejazd	przez	miejscowość	Puna-
kaiki,	 w	 której	 sąsiedztwie	 można	
podziwiać	 tzw.	 Skały Naleśniko-
we.	 Po	 przyjeździe	 do	Greymouth	
transfer	 do	 hotelu.	Obiadokolacja.	
Nocleg	w	hotelu.

8 | śniadanie	•	obiadokolacja
SYDNEY • BŁĘKITNE 
GÓRY • SYDNEY

Po	śniadaniu	przejazd	w	Błękitne Góry 
(UNESCO),	 oddalone	 około	 60	 km	 od	
miasta	 Sydney.	 Swoją	 nazwę	 zawdzię-
czają	 one	 błękitnej	 poświacie,	 będącej	
wynikiem	parowania	olejków	eukaliptu-
sa.	Po	drodze	zobaczymy	Skały Trzech 
Sióstr,	 które	 według	 aborygeńskich	
legend	 są	 zaczarowanymi	 siostrami	
pochodzącymi	 z	 plemienia	 Katoomba.	
Lunch.	 Powrót	 do	 Sydney.	 Po	 drodze	
miną	 Państwo	 przez	 Park Przyrody 
Featherdale,	 gdzie	 można	 podziwiać	
unikalną	 faunę	 australijską	 –	 kangury,	
misie	koala,	kolorowe	ptactwo	oraz	dia-
bła	tasmańskiego.	Nocleg	w	hotelu.

12 | śniadanie	•	lunch

MELBOURNE

Po	śniadaniu	wyruszamy	na	całodnio-
wą	 wycieczkę	 drogą Great Ocean,	
podczas	której	można	podziwiać	pięk-
no	 południowego	 wybrzeża	 Australii.	
Zobaczą	Państwo	plażę	Anchor Beach 
i	plażę	Bells Beach.	Lunch.	Na		koniec	
największa	 atrakcja	 na	 drodze	 Great	
Ocean,	 czyli	 dwanaście skał,	 wysta-
jących	 pionowo	 z	 Oceanu,	 zwanych	
Dwunastoma Apostołami.	Powrót	do	
hotelu	i	nocleg.

14 | śniadanie	•	lunch

MELBOURNE • WYSPA 
FILIPA • MELBOURNE

Po	 śniadaniu	 przejazd	 i	 całodniowy	
pobyt	na	Wyspie Filipa.	Na	jej	terenie	
znajduje	się	Park Narodowy	zamiesz-
kały	przez	pingwiny	i	misie	koala.	Będą	
Państwo	 mieli	 okazję	 do	 obserwo-
wania pingwinów oraz misiów koala
w	ich	naturalnym	środowisku.	Relaks	
na	wyspie.	Obiadokolacja.	Powrót	do	
Melbourne.	Nocleg	w	hotelu.

15 | śniadanie	•	obiadokolacja

BRISBANE • GOLD COAST 
• BRISBANE 

Po	 śniadaniu	 całodniowa	 wycieczka	
do	 malowniczego	 miasta	 Gold Coast,	
położonego	nad	oceanem,	które	słynie
z pięknych plaż	 oraz	budynku Q1 To-
wer.		Wizyta	w	parku	rozrywki	Currum-
bin Wildlife Sanctuary,	gdzie	na	27	hek-
tarach	 powierzchni	 można	 podziwiać	
wspaniałe	 okazy	 fauny	 i	 flory.	 Podczas	
pobytu	w	parku	okazja	do	wysłuchania	
ciekawych	 prelekcji przyrodniczych.	
Obiadokolacja.	Nocleg	w	hotelu.

17 | śniadanie	•	obiadokolacja

CHRISTCHURCH
• SYDNEY

Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko.	
Przelot	 do	 Australii.	 Przylot	 do	 jed-
nego	 z	 najstarszych,	 największych,
a	 także	 najpiękniejszych	 miast	 Au-
stralii	–	Sydney.	Spotkanie	z	lokalnym	
przewodnikiem.	 Transfer	 do	 hotelu.	
Czas	wolny,	który	można	poświęcić	na	
pierwsze	 zapoznanie	 się	 z	 miastem.	
Obiadokolacja.	Nocleg	w	hotelu.

10 | śniadanie	•	obiadokolacja

ROTORUA
• QUEENSTOWN  

Po	 śniadaniu	 wizyta	 w	Wai-O-Tapu 
największej	 geotermalnej	 atrakcji		
Nowej	 Zelandii.	 Na	 terenie	 Wai-
-O-Tapu	 znajdują	 się	 liczne	 gejzery
i źródła.	Możliwość	podziwiania	mi.n.	
gejzera	Lady Knox.	Kolejno	transfer	
na	lotnisko	i	przelot	do	Queenstown,	
miasta	położonego	na	brzegu	 jezio-
ra Wakatipu,	 otoczonego	 pięknymi	
górami.Transfer	 do	 hotelu.	 Obiado-
kolacja.	Nocleg	w	hotelu.

5 | śniadanie	•	obiadokolacja

SYDNEY 

Po	 śniadaniu	 udadzą	 się	 Państwo	
na	 słynną	 plażę Bondi.	 Spacer	 po	
wybrzeżu.	 Kolejno	 rejs statkiem
i	 lunch	 na	 pokładzie.	 Po	 rejsie	 prze-
jazd	do	Oceanarium Sea Life	–	jednej	
z	największych	atrakcji	Sydney.	Moż-
liwość	 przyjrzenia	 się	 niezliczonym	
okazom	 zwierząt	 zamieszkującym		
głębiny	oceanu.	Nocleg	w	hotelu.

11 | śniadanie	•	lunch

QUEENSTOWN
• MILFORD SOUND
• QUEENSTOWN

Po	śniadaniu	przejazd	przez	Te Anau 
i Tunel Homera.	Podczas	jazdy	moż-
na	 podziwiać	 niesamowite	 widoki.	
Przyjazd	 do	 miasta	 Milford.	 Rejs 
pośród fiordów	 i	 zapierającej	 dech	
w	 piersiach	 scenerii.	 Będą	 Państwo	
mieli	 okazję	 podziwiać	 krystalicznie	
czyste	wody	 oraz	 górujące	 nad	 nimi	
szczyty	z	wodospadami.	W	czasie	rej-
su	zostanie	podany	 lunch.	Po	zakoń-
czeniu	rejsu	powrót	do	Queenstown.	
Nocleg	w	hotelu.

6 | śniadanie	•	lunch

SYDNEY • MELBOURNE

Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko

13 | śniadanie	•	obiadokolacja

MELBOURNE • BRISBANE 

Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko	i	prze-
lot	do	Brisbane,	jednego	z	największych	
miasta	 w	 Australii.	 Brisbane	 to	 ważny	
ośrodek	kulturalny,	naukowy	i	handlowy	
kraju.	 Spotkanie	 z	 lokalnym	 przewod-
nikiem.	Transfer	do	hotelu.	Czas	wolny
i	obiadokolacja.	Nocleg	w	hotelu.

16 | śniadanie	•	obiadokolacja

BRISBANE • POLSKA 

Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko
i	wylot	 do	 Polski	 przez	międzynaro-
dowe	porty	lotnicze.

18 | śniadanie

POLSKA 

Przylot	do	Polski.

19 | 

i	 przelot	 do	 Melbourne.	 Spotkanie
z	 lokalnym	przewodnikiem.	Przejazd	
do	 hotelu.	 Przejażdżka po mieście,	
podczas	 której	 zobaczą	 Państwo	
Królewski Ogród Botaniczny,	Świą-
tynię Pamięci	oraz	pięknie	odrestau-
rowane	 domki szeregowe.	 Kolejno	
wizyta na Targu Królowej Wiktorii.	
Przejazd	do	hotelu.	Zakwaterowanie	
i	 czas	 wolny	 na	 spacery	 po	 okolicy.	
Obiadokolacja.	Nocleg	w	hotelu.

GREYMOUTH
• CHRISTCHURCH 

Po	śniadaniu	przejazd	na	stację	kole-
jową	 i	 przejazd	 słynnym pociągiem 
Tranz Alpine Express	 do	 Christ-
church	 –	 jednym	 z	 najpiękniejszych	
szlaków	kolejowych	na	świecie.	Kom-
fortowe	 przedziały	 wyposażone	 są
w	 panoramiczne	 okna,	 przez	 które	
będą	Państwo	mogli	podziwiać	krajo-
brazy	Zachodniego	Wybrzeża,	Prze-
łęcz Artura,	 spektakularne	 wąwozy	
i	 doliny.	 Fantastyczne	wiadukty	 i	 tu-
nele	poprowadzą	Państwa	do	Christ-
church.	Po	przyjeździe	obiadokolacja.	
Zakwaterowanie	i	nocleg	w	hotelu.

9 | śniadanie	•	obiadokolacja



DANE UCZESTNIKÓW:
1)	Imię	i	nazwisko	(jak	w	paszporcie)…………………………………..........................................…….......………	Data	urodzenia:	…….............………………………......................
Adres	zameldowania:	……......……………………………………………………………………….....................................................................................................................................
Adres	do	korespondencji	………………………….………………………………………………………………………........................................................................…………….................
Telefon:	………..………………………………………………......................………….................................…………….	E-mail:	………….......................…………………………….................
Seria	i	numer	paszportu:	…………………............................................….………….………………………………	ważny	do	dnia:	………………………….........................................

2)	Imię	i	nazwisko	(jak	w	paszporcie)……………………………………………….......................................………	Data	urodzenia:	……................………………………...................
Adres	zameldowania:	……............………………………….......................................................................…………………………………………...........................................................
Adres	do	korespondencji	………………………………………………………….......................................................................………………………………………………………................
Telefon:	………………………………………………..............................................……………...................................	E-mail:	……………….......................………………………................
Seria	i	numer	paszportu:	……………………………………………..........................................…………………….	ważny	do	dnia:	………………….................…………....................

CENA IMPREZY OD OSOBY: 
PLN	………….…………….......….	słownie	PLN/os:		...............................................................................................................................................................................................
plus	USD	……..........................	słownie	USD/os:	.......................................................................................	X	.............	kurs	ING	Banku	Śląskiego	-	waluta	sprzedaż	
z	dnia	……….......................…...	=………………………………………………………………PLN
SUMA	……………………………..	słownie	PLN/os.:	………………………………………………………………………………….........................................................................................

DOPŁATA DO POKOJU 1-OS:	USD	………....	słownie........................................................................	X	............	kurs	ING	Banku	Śląskiego	-	waluta	sprzedaż	 
					z	dnia	……….......................…...	=………………………………………………………………PLN

INNE OPŁATY PŁATNE PO PRZYLOCIE DO KRAJU DOCELOWEGO	(zgodnie	z	programem	imprezy):
a)		napiwki:	(ilość	dni	X	kwota)	=		................................................	USD/os.
b)	pozostałe:	..........................................................................................................................................................................................................................................................

ZALICZKA OD OSOBY W KWOCIE: 
………….…………….......….	PLN	płatna	w	dniu:		.............................................................................................w	sumie	.....................................................................................

FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA UCZESTNICTWA:  TAK/NIE	…….................................................…….......	PLN	od	osoby

FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW PRZERWANIA UCZESTNICTWA:  TAK/NIE	……...........................................….....….......	PLN	od	osoby
Umowę	 ubezpieczenia	 obejmującą	 ubezpieczenie	 kosztów	 odwołania/przerwania	 uczestnictwa	w	 imprezie	 turystycznej	 zawiera	 się	w	 dniu	
podpisania	umowy	o	świadczenie	usług	turystycznych.	Składka	wynosi:
•	koszty	odwołania	uczestnictwa	4,9%	całkowitej	ceny	imprezy	lub	5,4%	całkowitej	ceny	imprezy	dla	osób	chorych	przewlekle
•	koszty	przerwania	uczestnictwa	3,6	%	całkowitej	ceny	imprezy	lub	3,9%	całkowitej	ceny	imprezy	dla	osób	chorych	przewlekle

TERMIN DOSTARCZENIA DO BIURA DOKUMENTACJI WIZOWEJ
(paszport,	wniosek	wizowy,	1	zdjęcie/a)	do	dnia:	………………….................................................................................................................................................................

FAKTURA (TAK/NIE) dla: ………………………………………………………………………………………………………………….............……………………..…………………………...………
……………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................

Oświadczam,	że	zapoznałem/-am	się	z	treścią	Ogólnych	Warunków	Uczestnictwa,	Programem	Imprezy	oraz	Ogólnymi	Warunkami	Ubezpieczenia	Signal	Iduna	Polska	Towarzystwo	Ubezpieczeń	S.A,	
które	stanowią	integralna	część	Umowy	o	Świadczeniu	Usług	Turystycznych	i	akceptuję	je	własnym	podpisem.	Zgłaszam	również	udział	w	Imprezie	wymienionych	powyżej	osób	i	zobowiązuję	się	do	
uregulowania	należności	za	ich	udział	oraz	złożenie	wymaganej	dokumentacji	wizowej	w	terminie	wskazanym	w	Umowie	o	Świadczeniu	Usług	Turystycznych.	Jednocześnie	oświadczam,	że	zostałem	
poinformowany	o	możliwości	wykupienia	dodatkowego	ubezpieczenia	od	kosztów	odwołania	uczestnictwa	w	imprezie.	Umowa	została	sporządzona	w	dwóch	jednobrzmiących	egzemplarzach,	po	jednym	
dla	każdej	ze	stron.	Ja	niżej	podpisany/-a	deklaruje	za	siebie	i	za	innych	uczestników	imprezy	w	imieniu	których	dokonuje	płatności	za	impreze	turystyczną,	że	zapoznałem	się	z	treścią	i	otrzymałem	
następujące	OWU:	Ogólne	Warunki	Ubezpieczenia	Bezpieczne	Podróże,	zatwierdzone	uchwałą	Zarządu	Signal	 Iduna	Polska	Towarzystwo	Ubezpieczeń	S.A.	47/Z/2010	z	dn.	30.08.2010.	W	razie	
potrzeby	zgadzam	się	na	zwolnienie	lekarzy	z	obowiązku	dochowania	tajemnicy	lekarskiej	oraz	zezwolenia	na	udostępnienie	dokumentacji	z	przebiegu	leczenia.

Wyrażam	 zgodę/nie	wyrażam	 zgody	 na	 przechowywanie	 i	 przetwarzanie	moich	 danych	 osobowych	 celem	 przesyłania	 katalogów	 promocyjnych	materiałów	 reklamowo-promocyjnych	 związanych
z	działalnością	ORIENT	TRAVEL	Sp.	z	o.o.	(Zgodnie	z	Ustawą	z	dn.	29.08.1997r.	o	ochronie	danych	osobowych,	Dziennik	Ustaw	Nr	133,	Poz.	833)	Informujemy,	że	Orient	Travel	Sp	z	o.o.	z	siedzibą
w	Katowicach,	ul.	Mikołaja	Kopernika	13/1,	jako	organizator	turystyki	posiada	gwarancję	bankową	organizatora	imprez	turystycznych	oraz	wymagane	prawem	dokumenty	zezwalające	na	prowadzenie	
działalności	gospodarczej	w	zakresie	organizowania	imprez	turystycznych	wydane	przez	Marszałka	Województwa	Śląskiego.	Wpis	do	Rejestru	Organizatorów	i	Pośredników	Turystycznych	pod	nr	868.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

SYGNATURA	IMPREZY:	..........................................................................................

TERMIN	IMPREZY:	...................................................................................................

RODZAJ	POKOJU:	...................................................................................................

TRANSPORT:	według	programu

WYŻYWIENIE:	według	programu

Pieczątka Agenta

…………..........................................................................................................…… …………........................................................................……
DATA	I	CZYTELNY	PODPIS	PRACOWNIKA	BIURA/AGENTA DATA	I	CZYTELNY	PODPIS	UCZESTNIKA

Konto Bankowe: Orient Travel Sp. z o.o. 40-064 Katowice ul. Mikołaja Kopernika 13/1 
Nr 09 1050 1214 1000 0090 7788 7827 

Konto Dolarowe Nr PL10 1050 1214 1000 0023 5380 9300, kod SWIFT: INGBPLPW



I. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez ORIENT 

TRAVEL Sp. z o.o. stanowią integralną część Umowy chyba, że umowa stanowi inaczej.
2. Organizator turystyki ORIENT TRAVEL Sp. z o.o. zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach 

Wydział Gospodarczy KRS 0000346859 NIP: 9542693582 REGON: 241490434 wpisany jest do rejestru 
organizatorów turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 868 i jest organiza-
torem turystyki w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r. z późniejszymi zmianami.

3. Warunki uczestnictwa określają 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 imprezę lub usługę turystyczną są: a) Uczestnik lub osoba, która zawarła umowę na 

rzecz Uczestnika (Klienta), b) Organizator.
2. Zgłoszenie rezerwacji powinno być dokonane na oficjalnym druku Organizatora.
3. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika: z Ogólnymi Warunkami Uczest-

nictwa, Programem Imprezy oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia podróży zagranicznej w Signal 
Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, które są integralną częścią umowy, podpisaniu Umowy                   
o Świadczeniu Usług Turystycznych (zwanej dalej „Umową”), oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości 1000 
PLN, jeśli nie postanowiono inaczej.

4. Umowę każdy Uczestnik podpisuje osobiście, za osobę pozbawioną zdolności do czynności prawnych 
bądź ograniczoną w zdolności do czynności prawnych jej prawny opiekun. Zamówienie zbiorowe podpisują 
osoby do tego upoważnione.

III. CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI, SPOSÓB ZAPŁATY
1. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
2. Należności wynikające z Umowy należy wpłacić we wskazanych w Umowie terminach na rachunek banko-

wy Organizatora albo bezpośrednio w kasie Organizatora lub u osób działających w imieniu Organizatora.
3. Cała należność za imprezę określoną Umową winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie najpóźniej 

35 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli Umowa jest zawierana w terminie krótszym niż 35 dni przed 
rozpoczęciem imprezy, Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wpłaty pełnej kwoty ceny imprezy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną prze-
kazane na dobro rachunku Organizatora w określonym umową terminie. W takim wypadku Organizator ma 
prawo dokonania potrąceń na takich samych zasadach, jak w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału 
w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, określonych w dalszej części Ogólnych Wa-
runków Uczestnictwa.

5. W przypadku imprez, których ceny podane są w USD (bądź innej walucie obcej) ceny przeliczane są na 
złotówki wg kursu USD (innej waluty obcej) ING Banku Śląskiego (waluta sprzedaż) w dniu końcowej wpłaty 
(całej sumy albo tej części).

IV. ZMIANY ŚWIADCZEŃ I CEN
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz 

państwowych, działania siły wyższej itp.).
2. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników stanowiącego 10 osób, Organizator zastrzega 

sobie prawo do odwołania imprezy, jednak nie później niż na 7 dni przed jej rozpoczęciem, o czym nie-
zwłocznie poinformuje Uczestników w formie pisemnej.

3. W sytuacji określonej w pkt.1 i pkt.2 zwrot pełnej wpłaconej przez Uczestnika kwoty nastąpi niezwłocznie od 
decyzji o rezygnacji z organizowania imprezy. Z tego tytułu Uczestnikom nie przysługuje odszkodowanie.

4. Organizator może podwyższyć cenę ustaloną w Umowie na skutek: wzrostu kosztu transportu, wzrostu 
opłat urzędowych, wzrostu opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut, każdorazowo wskazująć i dokumen-
tując podstawę do podwyższenia ceny. Wzrost ceny będzie skuteczny w stosunku do Uczestnika wyłącznie 
po doręczeniu Uczestnikowi pisemnego zawiadomienia, co najmniej 21 dni przed imprezą. W takim przy-
padku Uczestnik może zaakceptować proponowaną zmianę, lub może odstąpić od Umowy bez obowiązku 
zapłaty kar umownych i za niezwłocznym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat.  

5. W przypadku odstąpienia Uczestnika od Umowy na zasadach określonych w pkt. 4, Uczestnik jest zobo-
wiązany poinformować Organizatora o rezygnacji osobiście lub listem poleconym nie później niż 3 dni od 
daty otrzymania informacji o dopłacie.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych ofertą stanowiącą integralną część zta-

wartej z Uczestnikiem Umowy. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika pomimo 
możliwości skorzystania z nich nie upoważnia do zwrotu zapłaconej kwoty.

2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedsta-
wicieli Organizatora.

3. Uczestnicy uprawnieni są do zgłaszania przedstawicielom Organizatora wszelkich uwag i sugestii dotyczą-
cych realizacji imprezy z zastrzeżeniem, iż Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za spowodowane 
takimi działaniami modyfikacje programu i jego niezgodność z ofertą.

4. Uczestnik zostanie objęty opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez 
Organizatora (np. związanych z postojami na granicach, przedłużeniem odpraw celnych, opóźnieniem 
przelotów).

5. W przypadku imprezy obejmującej cenę biletów lotniczych przelot odbywa się w klasie ekonomicznej             
z możliwością przewiezienia do 20 kg bagażu głównego, o ile odrębne regulacje obowiązujące u przewoź-
nika nie stanowią inaczej. Ewentualne koszty za nadbagaż zobowiązany jest pokryć Uczestnik.

6. Przy podpisywaniu Umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji imprezy oraz 
termin, w jakim Uczestnik ma obowiązek ich złożenia lub okazania. Niezłożenie u Organizatora w wyzna-
czonym terminie określonych w Umowie dokumentów grozi skreśleniem z listy Uczestników na warunkach 
rezygnacji z winy Uczestnika.

7. Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora lub osoby działającej w imie-
niu Organizatora o zmianie nazwiska, adresu, bądź paszportu. W przypadku nie uczynieniu zadość przez 
Klienta wymogom powyższym, niemożność uczestniczenia z tego powodu w imprezie nie upoważnia go   
w żaden sposób do żądania jakiegokolwiek odszkodowania czy zadośćuczynienia. W takiej sytuacji uznaje 
się, że Klient nie uczestniczy w imprezie ze swej wyłącznej winy.

8. Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się pilotowi i innym reprezentantom Organizatora            
w czasie trwania imprezy, w szczególności w kwestii terminu zbiórek Uczestników. 

9. W momencie zbiórki i w czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wszystkich nie-
zbędnych dokumentów podróży jak ważnego paszportu, wiz, zaświadczeń o odpowiednich szczepieniach, 
(jeżeli wymagają tego przepisy), itp. Ich brak może spowodować uniemożliwienie uczestnictwa w Imprezie, 

za co całkowitą odpowiedzialność i skutki finansowe ponosi Uczestnik. Ważność paszportu ocenia się           
z punktu widzenia czasookresu ważności paszportu uprawniającego do wjazdu na terytorium danego kraju 
obowiązującego w danym kraju docelowym, jak i tranzytowym.

10. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeń-
stwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.

12. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy zagraża-
jącego interesom innych Uczestników, Organizator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 
Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju obciążają w takim przypadku Uczestnika.

13. Uczestnik zapisujący się na wycieczkę bez osoby towarzyszącej, z którą mógłby dzielić pokój, zobowiązany 
jest do uiszczenia dopłaty do pokoju jednoosobowego. Jeżeli Uczestnik pragnie uniknąć ww. dopłaty, może 
starać się o dokwaterowanie do pokoju dwuosobowego. Jednakże z przyczyn obiektywnych Organizator 
nie może tego zagwarantować. Informacja o konieczności ewentualnej dopłaty zostanie przekazana naj-
później na 14 dni przed wyjazdem.

14. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich opłat lokalnych w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, 
opłaty klimatyczne) wymienionych w programie imprezy turystycznej. Niespełnienie tego warunku może 
skutkować odmową wykonania świadczeń przez Organizatora.

VI. UBEZPIECZENIE
1. W ramach ceny imprezy Organizator zapewnia Uczestnikowi Imprezy ubezpieczenie kosztów leczenia za 

granicą (KL) do 30 000 EURO, odpowiedzialności cywilnej (OC) do 50 000 EURO, następstw nieszczę-
śliwych wypadków (NNW) do 16 000 PLN oraz kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu po-
dróżnego do 1800 PLN na warunkach określonych w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Signal Iduna 
Bezpieczne Podróże”.

2. Uczestnik ma prawo do dodatkowego ubezpieczenia się od innych ryzyk oraz od kosztów rezygnacji              
z uczestnictwa w imprezie zagranicznej lub wcześniejszego z niej powrotu, pod warunkiem wniesienia do-
datkowej opłaty na rzecz Ubezpieczyciela.

3. Zawierając umowę Uczestnik zapewnia, iż jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie. 
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody ani następstwa związane z udzia-

łem Uczestnika w ekstremalnych wycieczkach, sportach, zajęciach, imprezach itp. W przypadku wyraże-
nia przez Uczestnika woli wzięcia udziału w tego typu wycieczkach, sportach, zajęciach imprezach itp. 
obowiązany jest on do wykupienia specjalnego ubezpieczenia we własnym zakresie. Przez ekstremalne 
wycieczki, sporty, zajęcia, imprezy itp. rozumie się wszelkie zachowania wymagające ponadprzeciętnych 
umiejętności lub ponadprzeciętnego doświadczenia lub charakteryzujące się ponadprzeciętnym ryzykiem 
dla życia lub zdrowia.

VII. REZYGNACJA Z IMPREZY / ODSTĄPIENIE
1. Organizator zaleca zawarcie przez Uczestnika umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie.
2. Uczestnik ma prawo z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej składając oświad-

czenie na piśmie.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Organiza-

tor z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy takie jak: zakup świadczeń u kontrahentów, zakup bi-
letów lotniczych lub wiz zastrzega sobie prawo do potrącenia z wniesonych przez Uczestnika opłat realnych 
kosztów, które poniósł w związku z rezygnacją Uczestnika z uczestnictwa w imprezie.

4. Finalne rozliczenie kosztów opisanych w pkt.3 Organizator sporządza w terminie do 14 dni od zakończenia 
imprezy, z której Uczestnik zrezygnował. 

5. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w wycieczce uprawnienia z tytułu Umowy, 
jeśli osoba ta przejmie wszystkie obowiązki wynikające z Umowy. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obo-
wiązków powinno zostać zgłoszone Organizatorowi nie później niż na 40 dni przed rozpoczęciem imprezy.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I WYŁĄCZENIA
1. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w trakcie 

trwania imprezy do dwukrotności ceny Imprezy względem każdego klienta.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania, a także w okolicznościach losowych 

rezygnacji z wybranych punktów programu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za spóźnienia spo-
wodowane postojami na granicach oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi.

3. Doba hotelowa zaczyna się zależnie od hotelu pomiędzy godziną 12 a 14 i trwa do godziny 12 dnia następ-
nego. Wcześniejsze zakwaterowanie w dniu przybycia do hotelu jest możliwe wyłącznie w przypadku zgody 
hotelu i dostępności pokoi hotelowych. 

4. Podana standaryzacja hoteli zagranicznych jest kategoryzacją lokalną.
5. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania imprezy na-

stępuje zmiana programu z przyczyn niezależnych od Organizatora, a Organizator zorganizował świadcze-
nia zastępcze o tym samym standardzie zaakceptowane przez Uczestnika.  W takim wypadku Uczestnik 
nie może zgłaszać roszczeń do Organizatora. 

IX. REKLAMACJE
1. Jeżeli Uczestnik stwierdzi niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Organizatora, Uczest-

nikowi przysługuje prawo do reklamacji. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać niezwłocznie w trakcie 
trwania Imprezy w miejscu ich zaistnienia pilotowi, rezydentowi, bądź kontrahentowi Organizatora w celu 
ich usunięcia. Organizator zobowiązuje się do podjęcia środków zaradczych chyba, że wymagałoby to 
ponadprzeciętnych nakładów.

2. Organizator przyjmuje reklamacje w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy.
3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty otrzymania.
4. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat niezwłocznie od daty uznania re-

klamacji. 
5. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami zastosowanie mają odpowiednio przepisy Ustawy o 

usługach turystycznych, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszel-
kie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nieosiągnię-
cia porozumienia przez właściwy wydział cywilny sądu powszechnego.

X. DANE OSOBOWE
Wszystkie dane osobowe podane przez Uczestnika w związku z zawarciem umowy podlegają ochronie przez 
ORIENT TRAVEL Sp. z o.o. zgodnie z prawem. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo do zmiany i wglądu do swoich danych. Zgoda taka może być
w każdej chwili wycofana. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczest-
nika ORIENT TRAVEL zobowiązuje się do wykorzystania tych danych w zakresie niezbędnym do wykonania 
umowy.

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