NEPAL
NA DACHU ŚWIATA
Termin wkrótce

Główne atrakcje:
- zabytkowa stolica Kathmandu i najważniejsze świątynie i miejsca tego miasta
- 3 dniowe safari w Parku Narodowym Chitwan
- buddyjskie klasztory i ogrody Lumbini
- Pokhara i najpiękniejszy widok na Himalaje, trekking na Australian Camp (1850m n.p.m) z noclegiem
- cudowne jezioro Phewa w którym przegląda się Annapurna
- naturalne skarby okolic Pokhary wąwóz Seti, wodospad Devis i jaskinia Gupteshowr Mahadev
- religia i urok buddyjskich świątyń
PROGRAM WYPRAWY:
Dzień 1 Wylot
Spotkanie grupy z pilotem wyjazdu na lotnisku Okęcie. Odprawa bagażowo-paszportowa.
Wylot do Kathmandu.
Dzień 2 KATHMANDU (-,-,-)
Po wylądowaniu przejedziemy do hotelu, gdzie zameldujemy się i odpoczniemy po podróży.
W zależności od godziny przylotu zaplanujemy pozostałą część dnia. Nocleg w hotelu.
Dzień 3 KATHMANDU (B,-,-)
Po śniadaniu około godziny 9:00 rozpoczniemy zwiedzanie doliny Katmandu prywatnym samochodem z
lokalnym, anglojęzycznym przewodnikiem. Odwiedzimy Durbar Square, wspaniały plac, na którym kiedyś
koronowano nepalskich królów. Otoczony jest kompleksem pałaców, dziedzińców i świątyń o pagodowych
dachach. Po południowej stronie placu mieści się jedna z największych ciekawostek Nepalu, a mianowicie
dom Kumari, gdzie mieszka żyjąca bogini Nepalu, dziewczynka uważana za ludzkie wcielenie hinduskiej
bogini Taleju. Następnie zajrzymy do klasztorów i świątyń ukrytych w zaułkach miasta, pospacerujemy po

dzielnicy Thamel. Kolejno przejedziemy do stupy Swoyambhunath położonej na wzgórzu z widokiem na
dolinę Katmandu. Czas na lunch. Po południu odwiedzimy miasto Patan, znane również jako Lalitpur,
gdzie wśród wielu zabytków znajduje się Boudhanath Stupa, najświętsza poza granicami Tybetu buddyjska
stupa, a wokół niej tybetańska osada, pełna sklepików z charakterystycznymi wyrobami. W Patanie
zwiedzimy świątynię Krishna, obszar Durbar Square, złotą świątynię i stupę Mahaboudhi.
Pospacerujemy wąskimi uliczkami wokół placu Patan Durbar.
Powrót do hotelu. Kolacja we własnym zakresie.

Dzień 4 PODRÓŻ DO CHITWAN (210 km / 6,5 h). (B, L,D)
Zaraz po wczesnym śniadaniu wyruszymy w kierunku rezerwatu Chitwan. Po przyjeździe zameldujemy się
w Jungle Lodge. A po lunchu rozpoczniemy eksplorację dżungli. Wybierzemy się na safari, aby zobaczyć
dzikie zwierzęta żyjące w Nepalu, takie jak nosorożce, tygrysy bengalskie itd. Nocleg w Jungle Lodge.
Dzień 5 SAFARI W DŻUNGLI (B,L,D)
Park Narodowy Chitwan uznawany jest za jeden z najpiękniejszych parków narodowych w Azji, który jest
domem dla wielu zagrożonych gatunków specjalnych i roślin. Dziś przeżyjemy całodniowe emocje w
dżungli, takie jak przejażdżka kajakiem po rzece Rapti, aby zobaczyć żyjące tu ptaki, krokodyle i
stworzenia wodne. Złożymy wizytę w wiosce Tharu, aby zobaczyć życie jej mieszkańców. Odbędziemy
spacer przyrodniczy i obserwowanie ptaków, aby poznać jeszcze więcej dzikiej przyrody Nepalu.
Odwiedzimy również miejsce słoni, gdzie codziennie zażywają kąpieli. Nocleg w Jungle Lodge.
Dzień 6: LUMBINI (B,-,-)
Rano, przejazd do Lumbini. Po południu zapraszamy na zwiedzanie ogrodu Lumbini, wizyta obejmuje
słynną świątynię Maya Devi i inne klasztory znajdujące się w ogrodzie. Nocleg w hotelu.
Dzień 7 TANSEN (B,L,D)
Rano, przejazd do Tansen. Przez resztę dnia będziemy zwiedzać lokalne miasteczko położone na drodze
między Butwalem i Pokhara, na grzbiecie Gór Mahabharat lub tzw. Małych Himalajów, z widokiem na
dolinę rzeki Kaligandaki. Centrum miasta to labirynt stromych, wąskich, krętych uliczek wyłożonych
sklepami Newari (to rdzenna grupa etniczna) i świątyniami. w XVIII wieku Tansen stał się bazarem Newari i
ważnym punktem na szlaku handlowym między Indiami a Tybetem przez rzekę Kaligandaki i Mustang.
Nocleg w hotelu.
Dzień 8: POKHARA (B,-,-)
Rano, przejedziemy do Pokhary. Pokhara słynie ze wspaniałych widoków na Himalaje i ogromnego jeziora
Phewa. Odbicie Mt. Linia Fishtail & Annapurna nad jeziorem Phewa zapiera dech w piersiach. Pokhara jest

także bazą wypadową do trekkingu w regionie Annapurna. Tu spędzimy dwa kolejne dni. Nocleg w hotelu.
Dzień 9 ANNAPURNA FOOT HILL TREKKING (B,L,D)
Po śniadaniu około godziny 9:00 wyruszymy prywatną furgonetką z kierowcą do Kade (1 godzina jazdy), a
następnie udamy się na trekking do Australian Camp (wys. 1.850 m 30 minut pieszo) i spędzimy tam
najbliższą noc w Lodge. Czekają nas zapierające w piersiach widoki słońca i niesamowite widoki na góry
oraz otaczający krajobraz. (B, L, D)

Dzień 10: POKHARA (B,-,-)
Po przebudzeniu obejrzymy najpiękniejszy widok wschodu słońca, zjemy śniadanie, a następnie udamy się
w dół wzgórza do Phedi (półtorej godziny marszu), a następnie wróć prywatnym vanem z kierowcą do
Pokhary (1 godzina jazdy). Po przyjeździe do Pokhary, zameldujemy się w hotelu, a resztę dnia spędzimy na
zwiedzaniu miasta. Zobaczymy m.in. wodospad Devi, jaskinię Gupteswor jedną z najdłuższych jaskiń w
Nepalu. Nocleg w hotelu.
Dzień 11: KATHMANDU (200 km /6h) (B,L,D)
Po śniadaniu rozpoczniemy podróż do Katmandu. Ale po drodze odwiedzimy jeszcze świątynię
Manakamana, gdzie udamy się kolejką linową. Po wizycie w świątyni bezpośrednio pojedziemy do
Katmandu i zameldujemy się w hotelu. Wieczorem zapraszamy na najlepsze nepalskie show i kolację
pożegnalną. Nocleg w hotelu.
Dzień 12: WYLOT DO KRAJU (B,-,-)
Przejazd na lotnisko w Katmandu. Odprawa bagażowo-paszportów. Wylot do kraju.
Koniec wyprawy

Cena wyprawy 1.000 PLN + 1.490 USD + przelot
Grupa 8-12 osób
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2-osobwych typu TWIN
- transfery z i na lotnisko
- prywatny transport na całej trasie
- opieka lokalnych, anglojęzycznych przewodników na całej trasie zwiedzania (w Katmandu, Chitwan, w
Lumbini i przewodnik w Pokhara)
- zaplanowane zwiedzanie zgodnie z programem
- bilety wstępu

- 2 noce/3 dni pakiet safari w Chitwan
- opłaty i pozwolenie na wstęp do parku narodowego Chitwan
- profesjonalny przewodnik po dżungli
- wszystkie zajęcia (przejażdżki na słoniach, obserwowanie ptaków, wycieczki po wioskach, spacer po
dżungli, pływanie łódką, program pokazów kulturalnych itp.)
- wszystkie posiłki (B, L, D)– w dniach według programu
- opieka polskiego pilota podczas całej wyprawy
- serwis, organizacja wyjazdu
- ubezpieczenie NNW i KL, bagaż
- składaka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie obejmuje:
- biletu lotniczego na trasie Warszawa- Kathmandu – Warszawa (od 2.800PLN)
- wyżywienia w miastach Kathmandu, Pokhara i Lumbini za wyjątkiem śniadania
- nepalskiej 30 USD płatna na granicy
- napiwków ( ok. 30 USD) płatne obowiązkowo na ręce Pilota
- wydatków o charakterze osobistym
- istnieje możliwość przelotu w dniu 10 z Pokhara do Kathmandu – dopłata za bilet ok. 120USD
* kolejność zwiedzania może ulec zmianie
**wyżywienie B- breakfast (śniadanie), L – obiad (lunch) , D – dinner (kolacja)
***zakończenie programu następuje z chwilą stawienia się na lotnisko w Kathmandu
Organizator wyjazdu:
ASIA DREAM TRIPS
Joanna Gorczyca-Pasrija,
Tel: +48 602 733 869,
Kontakt: joanna@asiadreamtrips.com

