
Nepal z trekkingiem do Australian Camp( - )
Cena: 1800 USD

Wyjazd możemy zorganizować w dowolnym terminie, a program modyfikować na życzenie. 

Nepal to kraj nie tylko dla alpinistów. Nepal ma co? do zaoferowania dla wszystkich, ten kraj nie mo?e si? nie podoba?. Nieska?ona, dzika i ró?norodna przyroda, od subtropikalnej d?unglii, przez malownicze tarasy ry?owe i rw?ce rzeki, po majestatyczne, o?nie?one szczyty górskie oraz magiczna atmosfera miast z wyj?tkow? architektur?, niezliczonymi stupami i ?wi?tyniami s?

najwi?kszymi atrakcjami Nepalu. Tradycyjna kultura nepalska, ka?de ?wi?to religijne jest obchodzone w formie festiwalu, a jest ich w kalendarzu nepalskim ponad 50. Wszystkie ?wi?ta religijne s? dla turystów prawdziw? atrakcj?. A ?e uroczysto?ci ku czci ró?nych bogów odbywaj? si? praktycznie przez ca?y rok, mo?na spokojnie za?o?y?, ?e nasza wyprawa zbiegnie si? z co najmniej

jednym ?wi?tem. Nepal to bardzo kusz?ce miejsce… 

NOCLEGI

Katmandu: http://www.theeveresthotel.com/

Park Narodowy Chitwan: http://www.tigerlandnepal.com/

Pokara: http://www.atithiresort.com/

Chhahari: http://www.chhahari-retreat.com/

Dzień 1 Katmandu

Przylot na lotnisko do Katmandu, odebranie bagaży, przywitanie z miejscowym kontrahentem i
transfer do hotelu. Zakwaterowanie w pokojach, krótki odpoczynek a następnie wyjazd na
zwiedzanie starego miasta Bhaktapur i Thimi. Bhaktapur położone jest około 12 km na wschód od
Katmandu a w 1979 roku, ze względu na swoje walory, średniowieczna starówka Bhaktapuru, wraz z
sześcioma innymi miejscami w Dolinie Katmandu, została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Miasto Thimi położone jest na wysokości 1325 m oraz 10 km na wschód od Katmandu.
Znajduje się tutaj kilka XVI – wiecznych świątyń, m.in: Balkumari Mandir, Narayan Mandir oraz
Bhairab Mandir. Po zwiedzaniu powrót do hotelu a następnie kolacja w jednej z nepalskich
restauracji. Nocleg w hotelu (http://www.theeveresthotel.com/). 

UWAGA: Program jest oparty na przylocie liniami lotniczymi Turkish Air, które lądują w Katmandu o godzinie 08:30. Jeśli klienci będą podróżować innymi liniami, a przylot do Katmandu będzie po 15.00 – wtedy zwiedzanie Bhaktapur oraz Thimi odbędzie się w innym dniu. 



Dzień 2 Katmandu

Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Patan, gdzie znajduje się Centrum Uchodźców Tybetańskich. W
mieście zachował się średniowieczny układ zabudowy miejskiej, znajdują się tu liczne hinduskie
świątynie, stupy buddyjskie, pałac królewski i złoty klasztor. Wizyta w centrum miasta, gdzie
znajduje się Patan Durban Square zapełniony świątyniami newarskimi. Następnie przejazd do
najstarszych miasteczek w dolinie Katmandu – Kokana oraz Bungmati. Lunch w lokalnej restauracji w
Patan. Po posiłku zwiedzanie jednej z najbardziej znanych i najstarszych buddyjskich stup -
Swayambunath. Po zwiedzaniu powrót do Katmandu i kolacja na mieście w jednej z chińskich
restauracji. Nocleg w hotelu. 

Dzień 3 Katmandu – Park Narodowy Chitwan

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotnisko a następnie lot do Bharatpur (który trwa
ok. 25 minut). Po przylocie odebranie bagaży, spotkanie z przedstawicielem safari a następnie około
godzinny przejazd do kampu. Po przyjeździe zakwaterowanie oraz spotkanie z kierownikiem kampu,
który zaznajomi nas z regułami panującymi w parku podczas safari. Następnie lunch a po posiłku
safari na słoniach w Parku Narodowym Chitwan. Wieczorem występy folklorystyczne. Nocleg w
Chitwan. (http://www.tigerlandnepal.com/).

Dzień 4 Park Narodowy Chitwan

Wcześnie rano wyruszamy spacerkiem na safari. W parku można zobaczyć słonie, nosorożce
biegające po drogach, czarne niedźwiedzie, krokodyle a także przy odrobinie szczęścia tygrysy.
Następnie powrót do obozowiska na śniadanie. Po posiłku wizyta w szkole dla słoni. Lunch a po
południu safari jeepami w parku narodowym oraz przejażdżka łodzią podczas zachodu słońca w dół
rzeki. Nocleg w Chitwan. 

Dzień 5 Park Narodowy Chitwan – Pokara

Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Pokary (ok. 4 godziny). Lunch będzie
serwowany w lokalnej restauracji po drodze. Podczas przejazdu będzie możliwość podziwia
malowniczo położonych wiosek oraz górskich szczytów. Po dotarciu na miejsce zakwaterowanie w
hotelu oraz czas na odpoczynek lub samodzielne zwiedzanie miasteczka. Wieczorem kolacja w jednej
z tutejszych restauracji. Nocleg w Pokarze (http://www.atithiresort.com/).

Dzień 6 Pokara

Wczesnym rankiem wyjazd na zwiedzanie japońskiej Świątyni Pokoju. Powrót do hotelu na śniadanie
a następnie zwiedzanie obozu uchodźców tybetańskich, wizyta na lokalnym rynku, jezioro Pewa oraz
świątynia Bindabasini. Lunch w nepalskiej restauracji. Następnie powrót do Pokary, czas na
odpoczynek a wieczorem kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w Pokarze. 



Dzień 7 Pokara

Po wczesnym śniadaniu w hotelu, przejazd w wyższe partie gór powyżej Pokary (Dumpos). Czas
przejazdu to około 2 godziny. Po dojechaniu do wioski Dumpos zostawiamy nasz autokar (lub jeepy)
oraz przygotowanie do wspinaczki i wędrówki do obozowiska australijskiego (tzw. Australian Camp)
skąd rozpościera się najlepszy widok na Annapurnę oraz Dhaulaghiri. Trekking zajmuje ok. 3 godziny.
Lunch w lodgy w obozowisku (Australian Camp). Czas wolny na odpoczynek lub krótkie wędrówki po
okolicy. Kolacja i nocleg w obozowisku. 

Dzień 8 Australian camp - Pokara

Śniadanie w lodgy wśród przepięknej scenerii gór. Po posiłku treking w drogę powrotną do Dhumpos,
gdzie będzie czekał autobus. Przejazd do Pokary. Po dojeździe na miejsce czas wolny do dyspozycji
uczestników; możliwość zwiedzania miasteczka, zakupy etc. Lunch we własnym zakresie. Kolacja i
nocleg w hotelu. 

Dzień 9 Pokara – Katmandu -  Chhahari

Wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko i przelot do Katmandu (ok. 25 minut). Po przylocie
odebranie bagaży i powitanie przez przedstawiciela biura oraz lokalnego przewodnika. Przejazd na
zwiedzanie jednej z najbardziej znanych i popularnej hinduskiej świątyni – Pashupati. Jest to
Kompleks świątyń hinduskich, gdzie dokonuje się kremacji ciał zmarłych. Tylko wyznawcom
hinduizmu pozwala się na wejście do świątyni. Odwiedzającym, którzy nie są hinduistami, pozwala
się patrzeć na świątynię z drugiego brzegu rzeki Bagmati. Następnie zwiedzanie buddyjskiej stupy
Boudhanath, która uważana jest za jedną z najważniejszych buddyjskich świątyń. Jest miejscem
pielgrzymek buddystów z całego świata. Lunch w lokalnej restauracji w Boudhannath. Po posiłku
przejazd na północ od Katmandu - Narayanthan. Następnie krótki spacer (15 minut) do miejsca,
gdzie znajduje się nocleg - tzw. schronienie Chhahari. Bagaże zostaną dowiezione do lodgy jepami.
Zakwaterowanie, następnie kolacja i nocleg w Chhahari (http://www.chhahari-retreat.com/). 

Dzień 10  Katmandu - Chhahari 

Po śniadaniu w Chhahari przejazd na zwiedzanie miasteczka Bhaktapur oraz wizyta na Placu Durban.
Bhaktapur położony jest około 12 kilometrów na wschód od Katmandu. Jest to piękne, stare miasto o
niepowtarzalnym klimacie. Łączy ono w sobie bogactwo unikalnych zabytków z czasów, gdy było
stolicą królestwa, ze spokojem zawdzięczanym dzisiejszemu położeniu – nieco na uboczu od
głośnego Katmandu. Bhaktapur jest jedną z trzech stolic byłych królestw Doliny Katmandu i może się
pochwalić okazałym pałacem oraz przylegającym do niego Placem Królewskim (Durbar Square) –
bogatym w świątynie swoistym centrum miasta. Po zwiedzaniu przejazd przez małe miasteczko o
nazwie Thimi. Jest to znakomite miejsce, aby zobaczyć jak lokalna ludność wytwarza maski, garnki,
papier oraz różnego rodzaju rękodzieła. Lunch w lokalnej restauracji. Po posiłku powrót do Katmandu
na Plac Durban skąd odbędzie się spacer przez Ason Market, Indra Chowk oraz Tamel, gdzie będzie



możliwość zrobienia zakupów lub zwiedzania na własną rękę. Powrót do Chhahari. Po dojechaniu na
miejsce czas wolny na relaks, masaż etc. Kolacja i nocleg w Chhahari. 

Dzień 11  Katmandu - Chhahari 

Po śniadaniu, przejazd jeepami 4x4 na północno-zachodnią stronę Parku Narodowego Shivapuri.
Dzisiaj będziemy rozkoszować się widokiem pięknych gór oraz podziwianiem tutejszej roślinności,
 zwierząt i ptaków (lunch pakowany). Po południu powrót do Chhahari. Kolacja i nocleg. 

Dzień 12  Katmandu - Chhahari 

Śniadanie w Chhahari. Dzień wolny do zagospodarowania uczestników wyjazdu. Polecamy wizytę w
Thamel – jest to turystyczne miejsce, gdzie znajduje się mnóstwo restauracji, sklepów z pamiątakmi
etc. Lunch i kolacja we własnym zakresie. Po lunchu lub kolacji (do uzgodnienia) powrót busem do
Chhahari. Nocleg. 

Dzień 13  Katmandu

Śniadanie w Chhahari, następnie wykwaterowanie z lodgy i transfer na lotnisku w Katmandu. Wylot do Polski. Po przylocie do Warszawy odebranie bagaży, pożegnanie się i koniec imprezy. 

Cena:

- dla grupy 10 osobowej – 1800 USD/ osoba

- dla grupy 11 do 15 osób – 1710 USD/osoba

- dopłata do pokoju sgl – 495 USD

W cenie wyjazdu:

- wszystkie transfery na miejscu autobusem lub w niektórych przypadkach jeepami

- 4* hotel w Katmandu ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych z podwyższonym standardem na 2 noce

- zwiedzanie z przewodnikiem w języku angielskim wg. programu 



- poranny przelot z Katmandu do Bharatpur (Chitwan)

- 2 noce/3 dni safari oraz inne zajęcia w Chitwan z wyżywieniem FB 

- transfer autokarem klasy turystycznej Chitwan/Pokara oraz lunch podczas drogi

- pobyt w Chitwan z wyżywieniem FB

- lunch pakowany wg. programu

- pobyt w 4* butikowym hotelu w Pokarze w pokojach dwuosobowych ze śniadaniem

- przelot z Pokary do Katmandu oraz wycieczki w Katmandu

- pobyt w Chhahari

- przewodnik w j. angielskim oraz zwiedzanie Pokary, ośrodka uchodźców Tybetańskich, świątyń etc. wg programu. 

Dodatkowo płatne:

- przelot do Katmandu

- ubezpieczenie turystyczne

- posiłki nie wymienione w programie

- napoje 

- napiwki

Dodatkowe informacje:

Do Nepalu warto wybrać się szczególnie w miesiącach: październik, listopad, styczeń, luty, marzec aż do połowy czerwca. 

Październik i listopad to miesiące, kiedy niebo jest czyste a temperatura waha się w granicach 12 do 16 stopni Celsjusza w ciągu dnia, w nocy może być 9 do 10 stopni Celsjusza. 

W styczniu i lutym jest raczej zimno, ale za to pogoda dobra, a temperatura może wynosić od 10 do 13 stopni Celsjusza w ciągu dnia i nocy;  wcześnie rano może być od 8 do 10 stopni. 

Marzec i kwiecień to przyjemne miesiące ze świeżym powietrzem, zazwyczaj czystym niebem, to czas kiedy zieleń budzi się do życia. Temperatura waha się od 19 do 24 stopni w ciągu dnia a nocy może być 12 stopni. 

Koniec czerwca, lipiec i połowa września to okres, kiedy będzie deszczowo i pochmurnie, dlatego też raczej odradzamy podróże w tym czasie. Temperatura w ciągu dnia wynosi wtedy od 32 do 35 stopni Celsjusza a w nocy może być od 23 do 24 stopni. 

Październik i listopad to szczyt sezonu w Nepalu dlatego też bardzo trudno zarezerwować lot, hotele itp. Rezerwacji należy dokonać z dużym wyprzedzeniem. Styczeń i luty to dobre miesiące na zwiedzanie i również łatwiej wtedy o miejsca w hotelach czy w samolocie. 

Wiza, przepisy wjazdowe:

Obywateli RP obejmuje obowiązek wizowy. Wizę można uzyskać w Ambasadzie Nepalu (najbliższa znajduje się w Berlinie) jak również na lotnisku w Katmandu. Paszport powinien być ważny przynajmniej na czas ważności wizy. Nie wymaga się okazania przy wjeździe biletu powrotnego ani określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień
pobytu. 



SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA

EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl

TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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