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1 RAMOWY PROGRAM WYJAZDU 

NEPAL 
HIMALAJSKA KRAINA UŚMIECHNIĘTYCH LUDZI  

13 DNI 

Żadnej męczącej wspinaczki po górach,  

tylko niespieszne poznawanie jednego z najegzotyczniejszych krajów Azji. 

   

Długość wyjazdu: 13 dni 

Trasa: Kathmandu, Bhaktapur, Changu Narayan, Patan, rafting na Rzece Trisuli, Pokhara, Lumbini, Park Narodowy 

Chitwan, Kathmandu 

TERMIN WYJAZDU  

18 – 30 marca 2023 

(Dopuszczamy możliwości przesunięcia daty wylotu o maksymalnie 1 dzień wcześniej lub maksymalnie 2 dni później) 

GŁÓWNE ATRAKCJE  

❖ Zobacz Bhaktapur – jedno z trzech królewskich miast Doliny Kathmandu, w którym czas niemal zatrzymał się, 

❖ Pogrąż się w pozornym chaosie, spacerując zaułkami starego Kathmandu, 

❖ Odwiedź Patan i jego Plac Durbar – najbardziej kameralny spośród trzech znajdujących się w Dolinie Kathmandu, 

❖ Zobacz religijne symbole Nepalu: Stupę Boudhanath, Świątynię Małp oraz hinduistyczną Świątynię Pashupatinath, 

❖ Odwiedź Lumbini – miejsce narodzin Buddy,  

❖ Zobacz słonie, nosorożce i krokodyle w ich naturalnym środowisku – w Parku Narodowym Chitwan, 

❖ Odpocznij nad Jeziorem Phewa Tal w Pokharze, 

❖ Zobacz dwa ośmiotysięczniki: Dhaulagiri i Annapurna I,  

❖ Poczuj różnorodność przyrodniczą: od pogórza Himalajów, po tropikalną równinę Teraj, 

❖ Zapoznaj się z hinduizmem i tybetańskim buddyzmem w miejscach dla nich najbardziej charakterystycznych, 

❖ Zanocuj w uroczym obozie nad Rzeką Trisuli, 

❖ Doświadcz spływu pontonem po himalajskiej rzece [impreza nieobowiązkowa],  

❖ Zobacz Mt. Everest i Lhotse w czasie lotu widokowego [impreza dodatkowo płatna]   
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU 

DZIEŃ TRASA PLAN DNIA POSIŁKI 

1 Warszawa  Wylot do Nepalu - 

2 Kathmandu  Przylot do Kathmandu po południu, 

 Transfer do hotelu, zakwaterowanie, wolny wieczór, kolacja, we 

własnym zakresie, nocleg. 

- 

3 Bhaktapur – Changu Narayan  Zwiedzanie Bhaktapuru, 

 Wizyta w Świątyni Changu Narayan, 

 Powrót do Kathmandu, kolacja we własnym zakresie, nocleg. 

Ś, O 

4 Kathmandu – Patan  Opcjonalny, poranny lot widokowy do pasma Mt. Everest, 

 Zwiedzanie hinduistycznej świątyni Pashupatinath, 

 Zwiedzanie Patan, 

 Powrót do Kathmandu, kolacja we własnym zakresie, nocleg. 

Ś, O 

5 Kathmandu – rafting - Obóz nad 

Rzeką Trisuli 

 Zwiedzanie Świątyni Małp, Swayambunath, 

 Przejazd nad Rzekę Trisuli (około 4 godzin), 

 Spływ pontonami po Rzece Trisuli, 

 Nocleg w obozie nad rzeką 

Ś, O, K 

6 Obóz nad Rzeką Trisuli – Pokhara  Przejazd do Pokhary (około 4 godzin), 

 Zakwaterowanie w hotelu, wolne popołudnie i wieczór, 
Ś 

7 Pokhara  Dzień wolny w Pokharze, 

 Opcjonalna wycieczka do Stypy Światowego Pokoju, 

 Opcjonalna wycieczka na wzgórze Sarangkot. 

Ś 

8 Pokhara – Lumbini  Przejazd z Pokhary do Lumini (około 6 godzin) 

 Zakwaterowanie w tropikalnym hotelu-ogrodzie, kolacja. 
Ś, K 

9 Limbini – P.N.Chitwan  Zwiedzanie Świątyni Maya Devi – miejsca narodzin Buddy, 

 Przejazd do P.N. Chitwan (około 4 godzin) 

 Zakwaterowanie w tropikalnym hotelu, 

 Spacer nad brzegiem Rzeki Rapti, 

 Pokaz „tańca z kijami” lokalnego ludu Thary. 

Ś, O, K 

10 P.N.Chitwan  Cały dzień w Parku Narodowym Chitwan, 

 Samochodowe „safari” w poszukiwaniu nosorożców, 

 Spływ drewnianymi łodziami po Rzece Rapti, 

 Spacer pośród trawy słoniowej, 

 Opcjonalna przejażdżka na słoniu po dżungli 

Ś, O, K 

11 P.N.Chitwan – Boudhanath - 

Kathmandu 

 Poranny przejazd do Kathmandu (około 6 godzin), 

 Zwiedzanie największej buddyjskiej stupy – Boudhanath, 

 Powrót do Kathmandu, kolacja we własnym zakresie, nocleg. 

Ś 

12 Kathmandu  Poranny spacer zaułkami starego Kathmandu, 

 Wizyta na Placu Durbar i zwiedzanie Pałacu Królewskiego, 

 Czas wolny, 

 Obiad i kolacja we własnym zakresie, nocleg. 

Ś 

13 Kathmandu - Warszawa  Wylot z Kathmandu w godzinach porannych, 

 Przylot do Warszawy tego samego dnia, zakończenie imprezy. 
Ś 
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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 4 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 3-8 US$. 

IMPREZY FAKULTATYWNE , DODATKOWO PŁATNE  

❖ Lot widokowy w regionie Mt. Everest – około 220 USD /os zależnie od zapotrzebowania oraz stanu pogody. Lot 

rozpoczyna się w Kathmandu i kończy na tym samym lotnisku. 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. 

❖ Wizyta przy Stupie Światowego Pokoju w Pokharze - to współczesna, buddyjska budowla, umiejscowiona na szczycie 

wzgórza, bezpośrednio powyżej Jeziora Phewa. Rozpościera się z niej piękny widok na Masyw Annapurny i szczyt 

Machupachare. Dostać się tam można łodzią przez jezioro, a następnie pieszo, na szczyt wzgórza. Wejście zajmuje około 

1 godzinę, zejście (tą samą drogą) około 40 minut. Istnieje też możliwość wjechania na szczyt taksówką. Koszt to około 

5-6 USD/os. na pokrycie kosztów transportu. 

❖ Wzgórze Sarangkot w Pokharze – ze szczytu rozpościera się najbardziej pełna panorama Himalajów, pasma Annapurny 

i szczytu Machupachare. Wjazd na wzgórze odbywa się w całości taksówkami. Na sam nam szczyt prowadzi niedługa, 

piesza ścieżka. Koszt to około 5-6 USD/os. na pokrycie kosztów transportu. 

❖ Wycieczka po dżungli na słoniu w P.N. Chitwan. Może być realizowana późnym popołudniem. Osoby zainteresowane, 

będą mogły ponownie wjechać do dżungli, tym razem na grzbiecie słonia. Celem będzie również tropienie nosorożców. 

Na każdym słoniu podróżują 4 osoby. Koszt to 25 USD/os. 
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CENA WYJAZDU 

7 200 PLN + 850 US$ 

oraz dodatkowo: 

50 US$ - obowiązkowe napiwki dla lokalnych pilotów i kierowców  

30 US$ - koszt wizy turystycznej 

Zastrzegamy możliwość odwołania wyjazdu, jeżeli nie zbierze się grupa minimum 8 osób.  

W takim przypadku wszelkie wpłacone środki zostaną zwrócone w całości. 

TERMIN WYJAZDU 

18 – 30 marca 2023 

(Dopuszczamy możliwości przesunięcia daty wylotu o maksymalnie 1 dzień wcześniej lub maksymalnie 2 dni później) 

CENA OBEJMUJE 

❖ Przelot na trasie Warszawa - Kathmandu - Warszawa, z przesiadkami i rejestrowanym bagażem, 

❖ Wszelki transport na terenie Nepalu opisany w programie, realizowany prywatnym pojazdem, 

❖ Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z prywatnymi łazienkami w Kathmandu, Pokharze, Lumbini i Souraha, 

❖ Zakwaterowanie 1 noc w stacjonarnych, przestronnych, dwuosobowych namiotach, na łóżkach z pościelą (po raftingu), 

❖ Wyżywienie według planu opisanego w programie (11 śniadań, 5 obiadów, 4 kolacje), 

❖ Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji wyszczególnionych w programie, 

❖ Spływ pontonami na Rzece Trisuli, 

❖ Opiekę polskojęzycznego pilota oraz przewodnika, 

❖ Ubezpieczenie zdrowotne (KL, NNW), 

❖ Obowiązkową składkę na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

CENA NIE OBEJMUJE 

❖ Wyżywienia nieopisanego w programie. Każdy uczestnik powinien mieć przygotowane minimum 70 US$. 

❖ Napojów gazowanych i alkoholowych do posiłków, 

❖ Elementów nie opisanych w powyższym programie, 

❖ Wszelkich wydatków natury prywatnej 

OPCJONALNE, DODATKOWO PŁATNE ATRAKCJE  

❖ Lot widokowy do regionu Mt.Everest: około 220 US$ od osoby, 

❖ Wizyta przy Stupie Światowego Pokoju w Pokharze: około 5-6 US$ od osoby, 

❖ Wizyta przy na wzgórzu Sarangkot w Pokharze: około 5-6 US$ od osoby, 

❖ Wycieczka po dżungli na słoniu w P.N. Chitwan: 25 US$ od osoby 

 

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) – WYŚLIJ WSTĘPNE ZGŁOSZENIE ! 

(aby wysłać wstępne zgłoszenie, kliknij w powyższy napis) 
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