Wycieczka krajobrazowokulturowa po
najciekawszych miejscach
Nepalu.

Himalaje to miejsce spotkania nieba z ziemią. To
majestatyczne łańcuchy gór, olbrzymie jęzory lodowców,
huczące wodospady i strumienie, szmaragdowe jeziora,
dżungla kwitnących rododendronów, magnolie i orchidee.
Himalaje to również różnorodność kultur i religii. To
pałace i świątynie królewskich miast Doliny Katmandu,
buddyjskie i lamajskie klasztory. Wszystko to sprawia, iż
Himalaje są jednym z najbardziej fascynujących i
zadziwiających miejsc na Ziemi.
Pragniemy zaprosić Cię w ten wyjątkowy świat śnieżnych
szczytów, wspaniałej przyrody i niezwykle gościnnych
ludzi.

Nepal to niezwykle fascynujący kraj, pełen
ciekawych zabytków, pięknych widoków i
wspaniałych ludzi.
Jego bogata kultura oraz położenie pośród
najwyższych gór świata
sprawiają, że jest
idealnym miejscem na spędzenie w nim tych
najpiękniejszych dni w roku, jakimi są wakacje.

Ramowy plan wyprawy turystycznej
Dzień 1

Wylot z Polski

Dzień 2

Przylot do Kathmandu, transfer do hotelu, przejazd do
Nagarkot

Dzień 3

Dzień w Nagarkot, zwiedzanie świątyni Changu Narayan

Dzień 4

Przejazd do Bhaktapur, zwiedzanie Bhaktapur

Dzień 5

Dzień w Kathmandu – zwiedzanie zabytków stolicy Nepalu

Dzień 6

Dla chętnych lot z widokiem na Everest, wizyta w mieście
Patan

Dzień 7

Przejazd do Bairini, rafting, przejazd do Pokhary

Dzień 8

Dzień w Pokharze, zwiedzanie jaskiń Mahendra

Dzień 9

Pokhara – przejażdzka łodzią po jeziorze Phewa Tal, przejazd
do Chitwan

Dzień 10

Dzień w Chitwan – safari, przejażdżka na słoniu, canoeing

Dzień 11

Przejazd do Lumbini, miejsca narodzenia Buddy

Dzień 12

Powrót do Kathmandu, wspólna tradycyjna kolacja

Dzień 13

Zwiedzanie Kathmandu

Dzień 14

Czas wolny w Kathmandu, transfer na lotnisko.

Dzień 15

Przylot do Polski

Dzień 1 Wylot z Polski. Spotykamy się
na lotnisku w Warszawie. Check in i
przelot do Kathmandu, stolicy Nepalu.
Dzień 2 Przylot do Kathmandu. Po
dokonaniu formalności na lotnisku
(zakup wizy nepalskiej) zostają Państwo
przywitani
przez naszych nepalskich
współpracowników. Następnie transfer
do hotelu oraz przejazd do Nagarkot.
Nagarkot znane jest ze wspaniałej
górskiej panoramy. Przy dobrej pogodzie
ze wzgórza osady można podziwiać
himalajskie szczyty, rozpoczynając od
Annapurna Himal na zachodzie po przez
Everest,
kończąc
na
Makalu
na
wschodzie.
Popołudnie można przeznaczyć na
odpoczynek lub spacer po pięknej
okolicy Nagarkot.

Dzień 3 Wstajemy rano, aby móc
podziwiać
niezapomniany
wschód
słońca nad Himalajami. Po śniadaniu
proponujemy łatwy spacer w dół zbocza
(2,5-3h) pośród farm i wiosek okolicy
Nagarkot. Celem spaceru jest świątynia
Changu
Narayan
poświęcona
hinduskiemu bogu stworzenia Vishnu.
Świątynia ta wpisana jest na Listę
Światowego Dziedzictwa i Kultury
UNESCO, uznawana jest za najstarszą w
Dolinie Kathmandu, datowana na IV wiek
n.e.
Po zwiedzaniu świątyni wracamy do
Nagarkot na kolejny nocleg.

Dzień 4 Po śniadaniu, którym delektujemy
się w spokojnej atmosferze Nagarkot
ruszamy do Bhaktapur. Droga zajmuje ok.
1h. Bhaktapur w sanskrycie oznacza Miasto
Dewotów. Jest znane również jako
Bhadgaon oraz jako antyczne miasto
zamieszkiwane przez plemię Newari,
rdzennych
mieszkańców
Doliny
Kathmandu. Pomiędzy XII a XIV wiekiem
Bhaktapur było stolicą Królestwa Malla i
właśnie w tym czasie powstała większość
świątyń i pałacy, które można obecnie
podziwiać.
To
wspaniałe,
dobrze
zachowane, średniowieczne miasto jest
znane głównie z tradycyjnej nepalskiej
sztuki i architektury, garncarstwa i
weaving oraz bogatej lokalnej kultury i
zwyczajów. Bhaktapur podobniej jak
Świątynia
Chengu
Narayan
zostało
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa i
Kultury UNESCO.
Noc spędzamy w Bhaktapur. Leżące
wzdłuż starożytnego szlaku handlowego
pomiędzy Indiami i Tybetem, otoczone
górami, Bhaktapur na długo zostaje w
pamięci zwiedzających.

Dzień 5 Rankiem wracamy do Kathmandu –
ok. 45 min. drogi. Zakwaterowanie w hotelu a
następnie spacer po Durbar Square, placu z
wieloma monumentami i świątyniami
znajdującymi się na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Po południu wizyta w
Pashupatinath,
świątyni
hinduskiej
poświęconej kultowi Shiwy. Pagoda ta jest
dla
hinduistów
najbardziej
czczonym
miejscem w Nepalu. W związku z tym, że
Pashupatinath leży nad
rzeką Bagmati,
uważaną za świętą, znajdują się tak również
stanowiska
do
kremacji
zwłok.
Obserwowanie
uroczystości
kremacji
pozostawia niezatarte wspomnienie.
Dzień 6
Dzisiaj proponujemy Państwu
alternatywnie
niezapomniane
wrażenia
podczas lotu awionetką nad masywem
himalajskim z widokiem na Everest.
Następnie
wizyta
w
mieście
Patan,
oddalonym od Kathmandu o 5 km.
Powstanie miasta datuje się na III w, Dawna
nazwa miasta Lalitpur oznacza miasto
piękna. Jest to bardzo trafne określenie, gdyż
Patan jest skarbnicą architektury i sztuki
nepalskiej
Dzień 7 Ruszamy w kierunku Pokhary. Po
drodze zatrzymujemy się w Bairini, aby pod
okiem
doświadczonej
kadry
przeżyć
niezapomnianą przygodę - emocjonujący
spływ rwącą rzeką Nepalu. Po przerwie
ruszamy w dalszą drogę do Pokhary.
Dzień 8 Dzień w Pokharze.
Pokhara to punkt startowy trekkingów w
rejon Annapurna Himal oraz krótszych
spacerów widokowych w rejonie tego
malowniczo położonego nad jeziorem
Phewa Tal miasteczka. Szczyty widoczne z
tarasu hotelu lub łodzi na jeziorze wydają się
być w zasięgu ręki.
W Pokharze zwiedzimy jaskinie Mahendra.

Dzień 9 Tego ranka proponujemy
wyprawę łodzią po Jeziorze Phewa Tal.
Phewa to drugie pod względem wielkości
jezioro w Nepalu, w którego tafli odbija
się przepiękny szczyt w kształcie rybiego
ogona – Machhapuchhare. Po atrakcjach
na jeziorze Phewa Tal ruszamy w
kierunku Parku Narodowego Chitwan.
Park ten o powierzchni 932km2 leży w
regionie Narayani i jest jedną z
największych atrakcji turystycznych w
Nepalu. Został założony w 1973, jako
pierwszy park narodowy w Nepalu, od
1984 roku znajduje się na liście
światowego
dziedzictwa
UNESCO.
Zachwyca niezwykłą różnorodnością flory
i fauny. Park porasta dżungla z potężnymi
drzewami sal oraz 7m wysokości trawą
słoniową. Jest jednym niewielu miejsc w
Azji, gdzie z taką łatwością można
obserwować życie dzikich zwierząt w ich
środowisku naturalnym.

Dzień 10 Spędzamy dzień na przejażdżkach
na słoniach i bezkrwawym safari. Duże
wrażenie robi spotkanie z jednorogim
nosorożcem indyjskim (których w parku
żyje prawie 600szt.) czy krokodylem
błotnym. Przy odrobinie szczęścia można
zobaczyć
tygrysa
bengalskiego
albo
panterę.
Dzień 11 Przejazd do Lumbini, Wioska ta
jest najbardziej świętym miejscem dla
wyznawców buddyzmu., ponieważ w 623 r.
p.n.e. urodził się w niej Budda. Znajduje się
w tam klasztor tybetański, świątynia
poświęcona matce Buddy – Maya Devi oraz
będący dużą atrakcją gigantyczny kamienny
słup z inskrypcjami umieszczonymi przez
cesarza Indii Ashokę, podczas piekgrzymki
do Lumbini w 249 r. p.n.e.
Dzień 12 Po atrakcjach w Lumbini
wracamy do Kathmandu. Popołudnie do
własnej dyspozycji a wieczorem udajemy
się na wspólną tradycyjną kolację.

Dzień 13 Dzisiaj odwiedzimy kolejne
zabytki Kathmandu. Wśród propozycji
Swayambunath, kompleks klasztorów i
świątyń z jedną z najstarszych z nich „Świątynią Małp” oraz tybetańska Stupa
Boudhanath, będąca swoistym miejscem
spotkań Tybetańczyków.
Dzień 14 To nasz ostatni dzień w Nepalu.
Po śniadaniu proponujemy Państwu czas
wolny na zakupy lub spacer po dzielnicy
Thamel, dzielnicy położonej w centrum
Kathmandu
pełnej
straganów
z
kolorowymi pamiątkami. Po południu
transfer na lotnisko i wylot.
Dzień 15 Przylot do Polski
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