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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYJAZDU z TRANSAZJA.PL 

NEPAL 
HIMALAJSKA KRAINA UŚMIECHNIĘTYCH LUDZI 

14 DNI, WIOSNA 2015 

Żadnej męczącej wspinaczki po górach 

- tylko relaks i odpoczynek w jednym z najbardziej egzotycznych krajów Azji 

   

Długość wyjazdu: 14 dni 

Trasa: Kathmandu, Patan, Nagarkot, Changu Narayan, Bhaktapur, Pokhara, Lumbini, P.N. Chitwan, Kathmandu 

TERMIN WYJAZDU  

Wylot do Nepalu planujemy około: 

26 marca 2015 (+ 5 dni)  

Ostateczne data zostanie ustalona po zgromadzeniu się wymaganej liczby uczestników oraz dokonaniu rezerwacji lotniczej. 

GŁÓWNE ATRAKCJE  

 

 zwiedzanie trzech królewskich miast Doliny Kathmandu, w tym Bhaktapuru – wpisanego na Listę UNESCO, 

 spływ pontonami po himalajskiej rzece,  

 wizyta w tropikalnym Parku Narodowym Chitwan,  

 Nocleg w obozie nad Rzeką Trisuli, 

 zwiedzanie najważniejszych architektonicznych zabytków Nepalu: stupy Boudhanath, Świątyni Małp oraz 

hinduistycznej Świątyni Pashupatinath,  

 wizyta w Lumbini – miejscu narodzin Buddy,  

 odpoczynek nad Jeziorem Phewa Tal w Pokharze, 

 widok na dwa – spośród czternastu - ośmiotysięczników (Dhaulagiri i Annapurny I),  

 dodatkowo – (za dopłatą) lot widokowy do kolejnych 4 ośmiotysięczników, w tym: Mt. Everest i Lhotse. 

 

http://wyprawy.transazja.pl/nepal-14dni
http://www.transazja.pl/
mailto:wyprawy@transazja.pl
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STOPIEŃ TRUDNOŚCI WYJAZDU 

Łatwy, mało intensywny wyjazd o charakterze objazdowym, dostępny dla każdego, bez ograniczeń wiekowych. 

Program zwiedzania nie jest bardzo napięty, przez co uczestnicy każdego dnia będą mieli czas wolny na wypoczynek lub 

zakupy. Wszelki transport na terenie Nepalu odbywać się będzie prywatnym, wygodnym pojazdem od hotelu do hotelu, bez 

konieczności uciążliwego noszenia bagaży.  

ZAŁOŻENIA  WYJADU 

 

 pokazanie możliwie najpełniejszego oblicza Nepalu, 

 odwiedzenie wszystkich obiektów wpisanych na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO na obszarze trzech królewskich 

miast Doliny Kathmandu. 

 zapoznanie się z głównymi nurtami religijnymi kraju: hinduizmem i 

tybetańskim buddyzmem w miejscach dla nich najbardziej 

charakterystycznych (Lumbini, Pashupatinath, Boudhanath, 

Swayambunath). 

 zobaczenie tropikalnego oblicza kraju przez odwiedzenie Parku 

Narodowego Chitwan, oglądanie słoni, dzikich nosorożców, małp, krokodyli, jeleni i wielu gatunków ptaków.  

 obserwację różnorodności przyrodniczej, religijnej i etnicznej w kilku regionach Nepalu. 

 

PROGRAM WYJAZDU 

DZIEŃ 1 , WYLOT Z POLSKI 

Wylot samolotem do Nepalu z przesiadką w jednym z portów lotniczych w Europie lub na Bliskim Wschodzie. 

DZIEŃ 2 , PRZYLOT / KATHMANDU 

KOLACJA 

 Przylot do stolicy Nepalu późnym popołudniem, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, wspólna kolacja, 

 Wolny wieczór, odpoczynek po podróży, ewentualnie spacer po turystycznej dzielnicy Thamel.  

 Nocleg w Kathmandnu. 

DZIEŃ 3,  KATHMANDU, PATAN 

ŚNIADANIE, OBIAD 

 O poranku, przejazd na lotnisko celem odbycia godzinnego lotu 

widokowego nad pasmem Mt Everest *  

 Zwiedzanie najważniejszej hinduistycznej świątyni kraju – 

poświęconej bogowi Shivie – Pashupatinath 

 Następnie przejazd do nieodległego miasta Patan, obiad, a 

następnie zwiedzanie między innymi Durbar Square oraz Świątyni Kumbheshwor. 

http://wyprawy.transazja.pl/nepal-14dni
http://www.transazja.pl/
mailto:wyprawy@transazja.pl
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 Powrót na Thamel w Kathmandu, kolacja we własnym zakresie, nocleg.  

Lot widokowy nad pasmem Mt Everest zależnie od zapotrzebowania oraz stanu pogody. Impreza 

jest nieobowiązkowym, dodatkowym punktem programu, oddzielnie płatnym przez uczestników 

(około 200 USD od osoby). Lot trwa około 50 minut, w trakcie których z okna samolotu ogląda się 4 

ośmiotysięczniki: Mt. Everest, Lhotse. Makalu i Cho Oyu. Każdy pasażer ma gwarantowane miejsce 

przy oknie. W przypadku złej pogody lubi niemożności wykonania lotu, całość wpłaconych 

pieniędzy jest zwracana.  

DZIEŃ 4,  KATHMANDU, NAGARKOT, CHANGU NARAYAN, BHAKTAPUR 

ŚNIADANIE, OBIAD 

 Bardzo wczesnym porankiem pojedziemy na obrzeża Doliny 

Kathmandu, na punkt widokowy Nagarkot, skąd rozpościera się 

wspaniała panorama wysokich Himalajów. 

 Następnie odwiedzimy urokliwą, drewnianą Świątynię Changu 

Narayan – jedną z najstarszych hinduistycznych świątyń na ternie 

Doliny Kathmandu. 

 Później przejazd do miasta Bhaktapur – jednego z trzech 

królewskich miast w Dolinie Kathmandu - zwiedzanie Durbar 

Square, świątyń i architektury pałacowej Newarów, obiad. 

 Powrót na Thamel w Kathmandu, kolacja we własnym zakresie, nocleg.  

DZIEŃ 5, KATHMANDU 

ŚNIADANIE 

 Kilkugodzinny spacer po gwarnych i malowniczych zaułkach starego Kathmandu: zwiedzanie najbardziej 

rozpoznawalnej wizytówki miasta – placu koronacyjnego oraz starego Pałacu Królewskiego - Hanuman Dokha 

 Wolne popołudnie, które będzie można przeznaczyć na odpoczynek, zakupy lub samodzielne zwiedzanie 

 Obiad i kolacja we własnym zakresie, nocleg. 

DZIEŃ 6, KATHMANDU – RAFTING – OBÓZ NAD RZEKĄ  

ŚNIADANIE, OBIAD, KOLACJA 

 Po śniadaniu, przed wyjazdem z Kathmandu, odwiedzimy buddyjską 

stupę Swayambunath – zwaną też Świątynią Małp – jedna z 

architektonicznych wizytówek Nepalu. 

 Następnie przejazd prywatnym autobusem w stronę nepalskiego 

odpowiednika Zakopanego – miasta Pokhara. Zajmie on nam w 

sumie około 7 godzin i będzie wiódł bardzo malowniczą drogą 

przecinającą kolejne pasma niższych Himalajów. Tego dnia 

pokonamy tylko połowę dystansu. 

 W połowie drogi odbędziemy rafting - spływ pontonami po jednej z himalajskich rzek. 

http://wyprawy.transazja.pl/nepal-14dni
http://www.transazja.pl/
mailto:wyprawy@transazja.pl
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 Nocleg w malowniczo położonym obozie nad rzeką Trisuli. 

DZIEŃ 7,  OBÓZ NAD RZEKĄ - POKHARA 

ŚNIADANIE 

 Po śniadaniu w uroczym obozie nad Rzeką Trisuli ruszymy w dalszą 

drogę w kierunku Pokhary. Na miejsce dotrzemy po około 4 

godzinach jazdy. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja we własnym 

zakresie, nocleg. 

Tego dnia istnieje możliwość wjazdu jedyną w Nepalu kolejką linową do położonej wysoko na 

górskiej grani Świątyni Manakama, skąd – przy dobrej pogodzie - rozpościera się fantastyczna 

panorama Himalajów masywu Manaslu i Ganesh Himal. Impreza jest nieobowiązkowym, 

dodatkowym punktem programu, oddzielnie płatnym przez uczestników (około 20 USD od osoby). 

DZIEŃ 8,  POKHARA  

ŚNIADANIE 

 Dzień wolny na relaksację nad Jeziorem Phewa Tal.  

 Chętnych, polski przewodnik może zabrać na kilkugodzinne 

wycieczki po okolicy. Może to być wizyta przy Stupie 

Światowego Pokoju (3 USD/os.) skąd rozpościera się piękny 

widok na Masyw Annapurny i szczyt Machupachare, lub/i piknik 

na punkcie widokowym Sarangkot (około 3 USD/os. za 

transport na miejsce). 

 Obiad, Kolacja we własnym zakresie. 

DZIEŃ 9,  POKHARA – LUMBINI 

ŚNIADANIE, KOLACJA 

 Przed południem udamy się autobusem do leżącego nieopodal granicy z Indiami Lumbini – miejsca narodzin księcia 

Siddharty Gautama – późniejszego Buddy. 

 Przejazd bardzo malowniczą drogą zajmie nam około 6 godzin.  

 Zamieszkamy w niezwykle nastrojowym, tropikalnym hotelu-

ogrodzie. 

DZIEŃ 10,  LUMBINI – PARK NARODOWY CHITWAN 

ŚNIADANIE, OBIAD, KOLACJA 

 Po śniadaniu zwiedzimy Świątynię Maya Devi - jedno z czterech 

świętych miejsc buddyzmu. Według tradycji urodził się tu książę 

Siddhartha Gautama, który stał się potem Buddą Śakjamunim.  

 Następnie koło południa ruszymy płaską i tropikalną równiną Terai 

w kierunku Parku Narodowego Chitwan. Przejazd zajmie nam około 4 godzin.  

http://wyprawy.transazja.pl/nepal-14dni
http://www.transazja.pl/
mailto:wyprawy@transazja.pl
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 Po dotarciu do wsi Souraha, zakwaterowanie w hotelu-ogrodzie, obiad, ewentualnie spacer nad brzeg rzeki Rapti, 

by podziwiać malowniczy zachód słońca w dżungli. Na koniec dnia kolacja, nocleg. 

DZIEŃ 11,  PARK NARODOWY CHITWAN 

ŚNIADANIE, OBIAD, KOLACJA 

 Po wczesnym śniadaniu wejdziemy do parku narodowego, gdzie 

czekają nas takie atrakcje jak: spływ po rzece (pośród leniwie 

wygrzewających się krokodyli), spacer pośród wysokiej trawy 

słoniowej pod okiem doświadczonego przewodnika parkowego 

(duża możliwość spotkania małp, dzikiego ptactwa, a nawet 

nosorożców) oraz wizyta w „słoniowej łaźni” gdzie chętni będą 

mogli nawet wykąpać słonia! 

 Po obiedzie kolejne wejście do dżungli – tym razem na grzbietach 

słoni. Bardzo duże prawdopodobieństwo natknięcia się na nosorożce, jelenie, małpy i dzikie ptactwo. 

 Na koniec dnia obejrzymy pokaz „tańca z kijami” miejscowego ludu Tharu 

DZIEŃ 12,  PARK NARODOWY CHITWAN – BOUDHANATH  - KATHMANDU 

ŚNIADANIE 

 Przed śniadaniem, pod okiem przewodnika parkowego, udamy się 

na krótki spacer budzącej się do dnia okolicy wsi Souracha. 

Dowiemy się czegoś więcej o zamieszkującej tej region ludności 

Tharu. 

 Wczesnym przedpołudniem wyruszamy autobusem w kierunku 

Kathmandu. Przejazd zajmie nam około 6 godzin. 

 Późnym popołudniem dotrzemy do największej buddyjskiej stupy w 

kraju, jednej z wizytówek Nepalu – Boudhanat. 

 Przejazd do Kathmandu zakwaterowanie w hotelu, kolacja we własnym zakresie, czas wolny, nocleg. 

DZIEŃ 13,  KATHMANDU – WYLOT DO POLSKI 

ŚNIADANIE 

 Wolne przedpołudnie na ostatnie zakupy, samodzielne zwiedzanie i pożegnanie z Nepalem. 

 Wymeldowanie z hotelu (zależnie od godziny wylotu) i przejazd na lotnisko w Kathmandu, wylot do Polski. 

DZIEŃ 14,  PRZYLOT DO POLSKI 

 Przylot do Polski w godzinach południowych.  

 

 

 

 

 

http://wyprawy.transazja.pl/nepal-14dni
http://www.transazja.pl/
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BRAKUJĄCE POSIŁKI W CZASIE WYJAZDU 

W czasie pobytu w Kathmandu oraz Pokharze nie zapewniamy niektórych posiłków. Dotyczy to 7 kolacji oraz 2 obiadów. 

Zdecydowaliśmy się na taki krok ze względu na ogromną dostępność, różnorodność i bogactwo restauracji w bezpośredniej 

bliskości hotelu, w wyżej wymienionych miastach. Można wybierać spośród specjałów kuchni nepalskiej, indyjskiej, 

tybetańskiej, chińskiej oraz europejskiej. Zamawiane potrawy są świeże, smaczne i zaskakujące. Możliwość samodzielnego 

wyboru restauracji oraz dań okazała się być bardzo cenionym elementem pośród uczestników poprzednich wyjazdów. 

Naszym zdaniem, narzucanie konieczności jadania w hotelu byłaby dużym błędem. Potrawy nie są drogie. Koszt jednej 

gorącej potrawy, bez napojów to wydatek rzędu 2-10 US$. 

IMPREZY FAKULTATYWNE , DODATKOWO PŁATNE  

 Lot widokowy w regionie Mt. Everest – około 200 USD /os zależnie od zapotrzebowania oraz stanu pogody. Lot 

trwa około 50 minut, w trakcie których z okna samolotu ogląda się 4 ośmiotysięczniki: Mt. Everest, Lhotse, Makalu i 

Cho Oyu. Każdy pasażer ma gwarantowane miejsce przy oknie. W przypadku złej pogody lub niemożności 

wykonania lotu, całość wpłaconych pieniędzy jest zwracana. 

 

 Świątynia Manakama – 20 USD /os. to jedna z najważniejszych w kraju hinduistycznych świątyń, cel licznych 

pielgrzymek. Świątynia znajduje się na wysokim wzgórzu, górującym nad rozległą doliną Rzeki Trisuli. Na szczyt 

wiedzie jedyna w Nepalu kolejka linowa. Przy dobrej pogodzie, ze szczytu rozpościera się piękna panorama 

Himalajów, pasm Manaslu oraz Ganesh Himal.  

PROWADZENIE WYJAZDU 

Agnieszka Stępień - współautor serwisu transAzja.pl, z wykształcenia geograf regionalny, z 

zamiłowania podróżnik. Ukończyła Geografię na Uniwersytecie Warszawskim, pisząc pracę 

magisterską na temat osadnictwa we wschodnim Nepalu. Odwiedziła do tej pory 27 krajów w 

samej tylko Azji, spędzając tam łącznie ponad 3 lata. Regularnie zagląda do Nepalu, Indii i Chin. 

Azja, do której początkowo podchodziła jak "do jeża", wydawała się być wielka, daleka, 

niedostępna, droga i nieznana. Możliwość poznawania tego kontynentu, jego kultury, ludzi, 

geografii, religii całkowicie zmieniła jej życie, światopogląd i jednocześnie uzależniła. Teraz, już 

jako szczęśliwa mama z synkiem i jego tatą, coraz dokładniej stara się poznać obszar świata, 

który z każdym wyjazdem ma więcej do zaoferowania. Możliwość pokazania innym choć 

fragmentów tego wspaniałego kontynentu jest dla niej wielką frajdą. W 2013 roku 

współorganizowała I wyprawę do Upper Dolpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wyprawy.transazja.pl/nepal-14dni
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CENA WYJAZDU 

5 600 PLN + 850 US$  

Zastrzegamy możliwość odwołania wyjazdu, jeżeli nie zbierze się wymagana liczba uczestników. 

W takim przypadku wszelkie wpłacone środki zostaną zwrócone w całości. 

240 US$ - ewentualna dopłata do pokoju 1-osobowego 

TERMIN WYJAZDU 

Wylot do Nepalu planujemy około: 

26 marca 2015 (+ 5 dni)  

Ostateczne data zostanie ustalona po zgromadzeniu się wymaganej liczby uczestników oraz dokonaniu rezerwacji lotniczej. 

CENA OBEJMUJE 

 Przelot na trasie Warszawa – Kathmandu – Warszawa, z przesiadką, 

 Wszelki transport na ternie Nepalu opisany w powyższym planie, 

 Wizę turystyczną do Nepalu, 

 Rafting na jednej z himalajskich rzek, 

 Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z prywatnymi łazienkami, 

 Zakwaterowanie w obszernych 2-sobowych namiotach w czasie noclegu nad rzeką, 

 Wyżywienie według planu opisanego w programie (11 śniadań, 5 obiadów, 5 kolacji), 

 Opiekę polskojęzycznego pilota oraz przewodnika, 

 Zwyczajowe napiwki dla nepalskiej obsługi, 

 Ubezpieczenie zdrowotne (KL, NNW), 

 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 

CENA NIE OBEJMUJE 

 Wyżywienia nieuwzględnionego w powyższym planie: 6 kolacji i 4 obiadów. Każdy uczestnik powinien mieć na ten 

cel przygotowane minimum 70 USD. 

 Dodatkowego lotu widokowego w regionie Mt Everest – 200 USD /os, 

 Fakultatywnej wizyty w Świątyni Manakama – 20 USD /os, 

 Elementów nie opisanych w powyższym programie, 

 Wszelkich wydatków natury prywatnej 

WARUNKI PŁATNOŚCI  

 700 PLN – I rata przy rezerwacji miejsca 

 3300 PLN – II rata 

 1600 PLN + 450 USD – III rata 

 400 USD – zostanie zebrane przez polskiego pilota po przylocie do Nepalu 
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MAPA WYJAZDU 

NEPAL 
HIMALAJSKA KRAINA UŚMIECHNIĘTYCH LUDZI 

14 DNI, WIOSNA 2015 
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