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Wąska specjalizacja i wciąż pogłębiane znaw-
stwo oraz tysiące zrealizowanych imprez 
składają się na doświadczenie nie mające 
sobie równego w całej Polsce. Prezesem 
naszego biura jest Chinka, a duża część pra-
cowników i pilotów posiada wykształcenie 
orientalistyczne. Chiny znamy od podszewki, 
w Azji spędziliśmy wiele lat, studiując, pracując 
i podróżując. Owocem są autorskie programy, 
szeroka wiedza i doświadczenie. Dodatkowo 
o renomie biura świadczy akredytacja IATA. 
Dzięki niej bezpośrednio w naszej kasie lotni-
czej wystawiamy bilety na cały świat.



Dlaczego 
CT Poland

18 lat
specjalizacji



Jesteśmy liderem wśród organizatorów wyjaz-
dów egzotycznych. Posiadamy wiele wyróżnień 
polskiej branży turystycznej. Szczycimy się 
najwyższym poziomem stabilności finansowej, 
według ratingu polskich biur podróży dziennika Rzeczpo-
spolita oraz uznaniem kilku tysięcy klientów. Zapewniamy 
wysoki standard zakwaterowania i transportu oraz spraw-
dzonych doświadczonych przewodników, dzięki czemu 
podróż jest w pełni bezpieczna i komfortowa. 

Doskonałe 
notowania

Spacery przyrodnicze, nocleg w tradycyjnym guesthousie 
w Pingyao, czy na tarasach ryżowych Longsheng, lekcja 
tai-chi, przejażdżka rikszą, kąpiel w tradycyjnej japońskiej 
łaźni i inne atrakcje bezpośredniego obcowania z kulturą 
danego kraju to nieodzowne elementy naszych wycieczek. 
Dbamy też o różnorodność i autentyczność kuchni, po-
zwalając Państwu skosztować potraw i sposobów jedzenia 
wyjątkowych dla odwiedzanego regionu. Co roku mody-
fikujemy trasy zgodnie z upodobaniami Klientów i zmie-
niającą się infrastrukturą. Odkrywamy dla Państwa nowe, 
fascynujące regiony i sposoby zwiedzania.

Autentyczna
przygoda 

Wnikliwi Klienci mówią, że mamy najlepszy na rynku 
stosunek jakości do ceny wycieczek. Nasza oferta jest 
jasna i czytelna, nie zaskakujemy ukrytymi dopłatami 
w czasie trwania imprezy. W koszt imprezy wliczone 
są liczne towarzyszące atrakcje – jak rejsy czy przed-
stawienia – za które w innych biurach trzeba płacić 
dodatkowo, często niebagatelne sumy. W cenach 
imprez zawarliśmy też wszystkie wizy, które można 
uzyskać w Polsce oraz ubezpieczenie kosztów leczenia 
powikłań i zaostrzeń chorób przewlekłych.

Z nami 
oszczędzasz
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Nasz Zespół

Sonia Kapciak
specjalistka ds. turystyki przyjazdowej. 
Absolwentka japonistyki Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w  Toruniu. Przez 
trzy lata mieszkała w  Chinach, gdzie 
nauczyła się j. chińskiego i  pogłębiła 
wiedzę o Azji. Lubi czarne koty, podró-
że i pikantną kuchnię. 

Weiding Zhang 
specjalista ds. turystyki przyjazdowej. 
Absolwent Uniwersytetu Przyrodni-
czego w  Poznaniu, mieszka w  Polsce 
już od siedmiu lat. Jego pasją są biegi 
maratońskie, wziął udział w  ponad 
czterdziestu imprezach biegowych 
w Europie. Uwielbia sport i podróże. 

W dziewiętnastym roku działalności CT Poland 
obok wieloletniego stałego repertuaru, mamy dla 

Państwa kilka zupełnie nowych propozycji. Jak zawsze gwarantujemy 
wysoką jakość usług, niezmienność cen oraz brak ukrytych dopłat.

Wśród nowości są: 
- zmieniona trasa Krajobrazowa z Zhangjiajie oraz Bramą Nieba, 
- krótka wizyta w Nepalu z opcją jednodniowego trekkingu, 
- Ladakh i Kaszmir – himalajskie północne rejony Indii, 
- nietypowe połączenie Indii północnych ze Sri Lanką, 
- trasa do Turkmenistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu i Kazachstanu, 
- Korea Południowa z wyspą Tajwan, 
- cztery fascynujące propozycje z rejsami statkiem pasażerskim:

- Japonia z Okinawą i Tajwanem, 
- Japonia z Koreą Południową, 
- rejs w Australii i Nowej Zelandii, 
- rejs na Alasce.

Ponadto, wiele programów zostało zmodyfikowanych i ulepszonych, 
zgodnie z aktualnymi warunkami oraz uwagami uczestników i pilo-
tów wycieczek. 

Jak zawsze polecamy nasze usługi organizacji wyjazdów na indywidu-
alne zamówienie, w dowolnym terminie, już od 2 osób. Zapraszając 
Państwa we wspólną podróż, pragnę przedstawić nasz doświadczony 
zespół pracowników. 

Prezes Cui Ran 崔然



Piotr Rogalski
kierownik projektu, pilot wycieczek. 
Tłumacz przysięgły j. chińskiego. Ab-
solwent Sinologii UAM. Półtoraroczne 
stypendium w  Chinach. Zajmuje się 
tworzeniem programów oraz organi-
zacją wyjazdów na zamówienie w  kie-
runkach: Chiny, Japonia, Indonezja, 
Filipiny, Iran, Korea, Gruzja, Armenia 
i inne. Jego hobby to bieganie w półma-
ratonach. 

Ewa Gajewska
kierownik projektu, pilotka wycieczek. 
Absolwentka Stosunków Międzykul-
turowych Azji i  Afryki na UW, Studiów 
Dalekowschodnich na UJ oraz kursów 
j.  chińskiego w Pekinie i Chengdu. Two-
rzy i realizuje programy wycieczek po ca-
łej Azji, jej specjalizacją i największą miło-
ścią jest jednak region Himalajów, w tym 
Nepal, Sikkim, Ladakh, Tybet i  Bhutan, 
gdzie często wraca również prywatnie.  

Małgorzata Jałoszewska - Maksiak
kierownik projektu, pilotka wycieczek, ab-
solwentka Sinologii UW. Odbyła roczne 
stypendium w  Chinach. Zajmuje się orga-
nizacją imprez, głównie do Chin, Tajlandii, 
Malezji, Singapuru, Kambodży, Laosu, Wiet-
namu, Australii, Nowej Zelandii. Rodowita 
szczecinianka od dzieciństwa interesująca 
się żeglarstwem morskim, tworzy  także wy-
cieczki łączące zwiedzanie z  egzotycznymi 
rejsami pasażerskimi.

Agnieszka Łaska - Zarzecka
spe cjalistka ds. obsługi ruchu tu-
rystycznego. Absolwentka Wy działu 
Zarządzania i  Marketingu SGGW, 
specjalność turystyka oraz socjologii 
UMCS. W  biurze zajmuje się wizami 
nie tylko do Chin i  wie o  nich wszyst-
ko. Lubi podróże krajowe i  zagranicz-
ne, a  jej pasją jest odkrywanie nowych 
smaków kulinarnych.

Paweł Ulaszewski
kasjer lotniczy, specjalizuje się w  bile-
tach indywidualnych oraz grupowych 
do każdego portu lotniczego świata. 
Posiada doświadczenie w  podróżach 
korporacyjnych. Z  Państwem Środka 
zetknął się po raz pierwszy w  2009 r. 
Wraz z  żoną, synem i  córką podróżuje 
też po Polsce zgłębiając historię i poszu-
kując smaków lokalnej kuchni.

Joanna Jędrych 
specjalistka ds. sprzedaży, w branży tury-
stycznej od 2007 r. Absolwentka kierunku 
turystyka i rekreacja w WSHGiT w W-wie. 
Jej ukochany kraj azjatycki to Tajlandia, 
która zaczarowała ją widokami i kuchnią. 
W  podróży testuje kuchnię lokalną, nie 
wyłączając grillowanych świerszczy i larw 
jedwabnika. Amatorka medycyny ajurwe-
dyjskiej i sportów ekstremalnych.

Jolanta Szołucha
specjalistka ds. obsługi ruchu tury-
stycznego. Absolwentka Wydziału Za-
rządzania i Marketingu SGGW, specjal-
ność turystyka. W  biurze odpowiada 
m.in. za współpracę z partnerami agen-
cyjnymi. Fanka muzyki rockowej, sama 
szyje, projektuje strony www, piecze 
chleb i robi torty w stylu angielskim. 

Maja Wysokińska
specjalistka ds. sprzedaży, kasjer lot-
niczy, graficzka. Absolwentka sinologii 
UW, w  CT Poland od 2001 roku. Od-
była dwuletnie stypendium w Chinach 
oraz liczne podróże do Azji, w tym wę-
drówki w  rejonie Himalajów. Zajmuje 
się przygotowaniem materiałów infor-
macyjnych.

Aleksandra Filipczak-Li 
specjalistka ds. sprzedaży, pilot wy-
cieczek. Absolwentka Sinologii UW. 
Trzyletnie stypendium w  Chinach. Od 
kilku lat mieszka w  Chinach, aktualnie 
w  Szanghaju. Nieustannie poszukuje 
ciekawych miejsc do aktywnego  spę-
dzania czasu z  mężem, dwójką ener-
gicznych dzieciaków i psem. 
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 8  Suzhou 
Przyjazd do Suzhou – miasta klasycznych 

chińskich ogrodów, którym zachwycał 

się już Marco Polo. Zwiedzanie Ogrodu 

Przebywania  – typowego klasycznego 

ogrodu z licznymi wysepkami, mostkami 

i pawilonami. Wizyta w instytucie haf

ciarstwa a także w fabryce jedwabiu, 

gdzie można zobaczyć jak w tradycyjny 

sposób wytwarzany jest jedwab. Spacer 

po ulicy Shantang, rozciągającej się od 

głównej bramy miasta – bramy Chang

men aż do podnóża pagody Tygrysiego 

Wzgórza. Przechadzka pozwala chłonąć 

urok starożytnych Chin i unikalną atmos-

ferę „chińskiej Wenecji”. Nocleg w Suzhou.

 9  Suzhou | Luzhi | Szanghaj
Przejazd do położonej na wodzie, liczącej 

900 lat historii i przepojonej klimatem 

dawnych Chin miejscowości Luzhi. Rejs 

łódką po kanałach. Przejazd do Szan-

ghaju. Wizyta w dzielnicy Pudong, która 

stała się wizytówką miasta i dowodem 

potęgi ekonomicznej Chin. Aby podzi-

wiać panoramę Szanghaju wjedziemy 

windą na taras widokowy wieży telewi-

zyjnej „Perła Orientu” lub majestatyczne-

go budynku Jinmao. Wizyta na głównym 

placu Szanghaju – placu Ludowym oraz 

w Muzeum Szanghajskim, posiadają-

cym jedną z najlepszych kolekcji sztuki 

chińskiej. Spacer po bulwarze nad rzeką 

Huangpu – słynnym Bundzie oraz po 

kolorowej i pełnej życia ulicy Nankiń

skiej. Wieczorem występ akrobatów 

chińskich. Krótka wizyta w Xintiandi 

– dawnej koncesji francuskiej, obecnie 

 6  Luoyang | groty  Longmen | 
Xi’an 
Zwiedzanie grot Longmen , gdzie 

między V a XIII w. w ponad 2 tys. jaskiń 

i nisz wykuto tysiące posągów Buddy: 

od największej groty z okazałym posą

giem Buddy Wajroczany aż po nie-

wielką Grotę Medycyny. Przejazd 

szybkim pociągiem do Xi’an (ok. 2 

godz.), miasta o historii ponad 2200 

lat.  Wizyta w dzielnicy muzułmań

skiej i w pochodzącym z XIV w. Wiel

kim Meczecie – miejscu przenikania 

się kultury islamu i tradycji chińskiej. 

Nocleg w Xi’an.  

 7  Xi’an | Armia Terakotowa 
Przejazd do muzeum Armii Terako

towej , pochodzącej z III w. p.n.e. 

Poznamy historię Qin Shihuangdi 

i największej archeologicznej tajemni-

cy Chin – Mauzoleum Pierwszego 

Cesarza oraz zwiedzimy zakład, gdzie 

wykonuje się kopie żołnierzy armii 

terakotowej. Oglądanie Wielkiej Pa

gody Dzikiej Gęsi oraz wizyta w nie-

wielkiej galerii, gdzie zapoznamy się ze 

słynnym malarstwem krajobrazowym 

i chińskim zodiakiem. Uroczysta kola-

cja: bankiet pierożkowy – degustacja 

kilkunastu rodzajów pierogów chiń-

skich. Wieczorem przedstawienie 

„Muzyka i taniec z czasów dynastii 

Tang” – unikalne w skali Chin przed-

stawienie z udziałem śpiewaków i tan-

cerzy. Przejazd do Suzhou (miejsca 

sypialne). 

Życzliwości i Długowieczności, Pa

wilon Nefrytowych Fal, przejdziemy 

Długą Galerią, która kryje prawie 

14000 unikalnych malowideł, do pod-

nóża Wzgórza Długowieczności, 

skąd roztacza się piękny widok na 

Jezioro Kunming, Most Siedemna

stu Łuków i nieodległe Pachnące 

Wzgórza. Wizyta w centrum hodowli 

pereł. Zwiedzanie Pałacu Cesarskie

go , znanego jako Zakazane Miasto. 

Podczas zwiedzania przejdziemy 

przez oficjalną, ceremonialną część 

pałacu m.in. Pawilon Najwyższej 

Harmonii, ale również mniej oficjalną, 

aby zobaczyć jak mieszkały cesarzowe 

i cesarski dwór. Spacer po Wzgórzu 

Węglowym, skąd rozpościera się 

widok na Zakazane Miasto i centrum 

Pekinu. Wyjazd nocnym pociągiem do 

Zhengzhou (miejsca sypialne).

 5  Zhengzhou | klasztor 
Szaolin | Luoyang 
Przyjazd do Zhengzhou w godzinach 

rannych. Po śniadaniu przejazd do 

klasztoru Szaolin  – miejsca naro-

dzin kung fu oraz buddyzmu medyta-

cyjnego chan (zen). Zwiedzanie kom-

pleksu klasztornego oraz Lasu Stup 

– największego w Chinach buddyjskie-

go cmentarza. Fakultatywnie pokaz 

kung fu w wykonaniu uczniów jednej 

ze szkół. Kolacja w regionalnej re

stauracji, makarony i pierogi typowe 

dla tego regionu. Nocleg w Luoyang.  

Trasa Prezydencka  18 dni

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Pekinu z przesiadką.  

 2  Pekin 
Przylot do Pekinu. Przejazd na plac 

Bramy Niebiańskiego Spokoju 

(Tian'anmen), na którym znajduje się 

Mauzoleum Mao Zedonga i Pomnik 

Bohaterów Ludowych. Zwiedzanie 

Świątyni Nieba  – najpiękniejszej 

pekińskiej świątyni.  Nocleg w Pekinie. 

 3  Pekin | Wielki Mur 
Przejazd obok obiektów olimpijskich 

z 2008 roku. Zobaczymy (z zewnątrz) 

imponującą Kostkę Wodną i maje-

statyczne Ptasie Gniazdo. Wizyta na 

Wielkim Murze . Kontynuacja po-

dróży po Dolinie Mingów i zwiedzanie 

jednego z grobowców cesarzy dyna

stii Ming , spacer Aleją Duchów, 

zwaną też Drogą Kamiennych Postaci. 

Wizyta w fabryce cloisonne, w której 

będzie można poznać tajemnicę wy-

twarzania najpiękniejszej z chińskich 

ceramik. Spektakl opery pekińskiej, 

połączenia sztuki mimicznej, śpiewu, 

tańca i akrobacji. Nocleg w Pekinie.

     

 4  Pekin 
Zwiedzanie Pałacu Letniego  – jed-

nego z największych cesarskich zespo-

łów pałacowo-ogrodowych w Chi-

nach. Zobaczymy Pawilon 

 � moc atrakcji w cenie
 � rejs po kanałach Luzhi
 � tarasy ryżowe Longsheng
 � Makau z noclegiem

Longsheng

Longsheng

Hongkong

Szanghaj

Luzhi
Luoyang

Pekin

Xi'an

Makau

Suzhou

Kanton

Yangshuo
Guilin
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

dzielnicy kawiarni i pubów, miejscu po-

wstania Komunistycznej Partii Chin. 

Nocleg w Szanghaju.

 10  Szanghaj 
Zwiedzanie przepojonej mistycyzmem 

świątyni Nefrytowego Buddy z cennym 

posągiem przywiezionym z Birmy. Wizy-

ta w miasteczku handlowym Yuyuan, 

zwanym starym miastem. Czas wolny 

na zanurzenie się w setki stoisk. Nocleg 

w Szanghaju.

 11  Szanghaj | Guilin 
Transfer na lotnisko i przelot do Guilin.

Nocleg w Guilin.

 12  Guilin | rejs po rzece Li | 
Yangshuo 
Wycieczka statkiem po rzece Li do 

urokliwie położonej miejscowości 

Yangshuo. Trasa wiedzie wśród ma-

lowniczych wapiennych wzgórz o fan-

tazyjnych kształtach, których szczyty 

odbijają się w wodzie. Wieczorny 

spektakl „Impresja z Yangshuo” – 

wspaniałe przedstawienie na wodzie 

z udziałem setek artystów, autorstwa 

Zhang Yimou. Nocleg w Yangshuo.

 13  Yangshuo | Longsheng 
Przejazd do Longsheng – wioski 

mniejszości etnicznych Regionu Au-

tonomicznego Guangxi, której okolice 

słyną z urzekającego krajobrazu 

wzgórz pokrytych tarasami pól ry

żowych. Trasa pozwala poznać tra-

dycyjną zabudowę oraz styl życia 

mniejszości Dong, Zhuang, Miao 

i Yao. Przyjrzymy się jak mieszkańcy 

uprawiają, zbierają i suszą swoje 

plony. Po drodze wizyta na planta

cji herbaty. Wejdziemy na tarasy 

ryżowe Smoczego Grzbietu, jedne 

z najpiękniejszych w Chinach (pieszo 

ok. 45 min.). Nocleg w guest housie na 

tarasach ryżowych. 

 14  Longsheng | Guilin | 
Kanton
Powrót do Guilin i przejazd szybkim 

pociągiem do Kantonu (ok. 3 godz.), 

jednego z pierwszych miast trak-

tatowych, otwartych na handel ze 

światem zewnętrznym. Zwiedzanie 

Świątyni Przodków Rodziny Chen, 

wzniesionego w końcu XIX w. zespołu 

budynków o tradycyjnej architek-

turze. Spacer po wyspie Shamian, 

gdzie zachowały się budynki w stylu 

kolonialnym i gdzie mieści się m.in. 

konsulat RP. Kolacja – kuchnia kan

tońska, słynąca z wielu wykwintnych 

składników. Nocleg w Kantonie.

 15  Kanton | Makau 
Oglądanie z zewnątrz wieży telewizyj-

nej, słynnej Canton Tower. Przejazd 

do Zhuhai i przekroczenie granicy 

z Makau. Spacer po starej części mia

sta , gdzie znajdują się ruiny kate

dry św. Pawła – symbol Makau oraz 

najważniejszy i najbardziej reprezenta-

cyjny plac byłej portugalskiej enklawy 

– Largo do Senado. Lunch – kuchnia 

portugalska. Wizyta w kasynie, z któ-

rych słynie miasto. Nocleg w Makau.

 16  Makau | Hongkong 
Przeprawa promem do Hong kongu –  

jednego z najbardziej kosmopolitycz-

nych miast w Azji. Podczas zwiedzania 

skorzystamy z komunikacji miejskiej, 

aby lepiej wczuć się w atmosferę mia-

sta. Przepłynięcie promem Star Ferry 

z Półwyspu Dziewięciu Smoków (Kow-

loon) na wyspę Hongkong. Spacer po 

Central, dzielnicy finansowej i sercu 

wyspy. Wjazd na wzgórze Wiktorii 

tramwajem Peak Tram. Ze wzgórza 

rozpościera się widok na miasto i port. 

Przejazd metrem na główną ulicę han-

dlową Nathan Road. Przystanek przy 

Alei Gwiazd. Nocleg w Hongkongu.

 17  Hongkong 
Czas wolny. Wykwaterowanie do 

godz. 12:00. Dzień można wykorzy-

stać na wycieczkę na wyspę Lantau, 

aby zobaczyć największy odlany z brą-

zu posąg Buddy, na zakupowe sza-

leństwo na głównym pasażu Nathan 

Road lub na odpoczynek na plaży w za-

toce Repulse. Pożegnalna kolacja. 

Przelot do Warszawy z przesiadką.

 18  Powrót do Warszawy 

Chiny

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na  

trasie wewnętrznej wg programu.

2.  Przejazdy pociągami wg programu. 

3.  Transfery i przejazdy wg programu  

autokarami lub mikrobusami.

4.  Rejsy statkiem i łodzią, przeprawy pro-

mem wg programu. 

5.  Zakwaterowanie w hotelach 4* w po-

kojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją. 

W Longsheng nocleg w guesthousie.

6.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

7.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

8.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) wraz 

z jedną szklanką napoju, w Hongkongu 

i Makau bez napojów.

9.  Wizę chińską.

10.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Opłaty za nadanie bagażu na promie.

2.  Dodatkowych napojów do posiłków.

3.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(85 USD, płatne na miejscu).

4.  Dopłaty do pok. 1-os: 430 USD. 

5.  Atrakcji fakultatywnych.

Termin:     Symbol:
08 03 – 25 03 2019 CCLI–3A/19
30 03 – 16 04 2019 CCLI–3B/19
24 04 – 11 05 2019 CCLI–4A/19
27 04 – 14 05 2019 CCLI–4B/19
01 05 – 18 05 2019 CCLI–5A/19
16 05 – 02 06 2019 CCLI–5B/19
06 06 – 23 06 2019 CCLI–6/19
04 07 – 21 07 2019 CCLI–7A/19
18 07 – 04 08 2019 CCLI–7B/19
01 08 – 18 08 2019 CCLI–8A/19
08 08 – 25 08 2019 CCLI–8B/19
01 09 – 18 09 2019 CCLI–9A/19
05 09 – 22 09 2019 CCLI–9B/19
12 09 – 29 09 2019 CCLI–9C/19
03 10 – 20 10 2019 CCLI–10A/19
07 10 – 24 10 2019 CCLI–10B/19
10 10 – 27 10 2019 CCLI–10C/19
03 11 – 20 11 2019 CCLI–11/19
05 03 – 22 03 2020 CCLI–3A/20

Cena:       6480 PLN + 1630 USD

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Od Pekinu  
po Hongkong. 

Najlepsza 
na rynku 

 trasa do Chin.
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 6  Pingyao | Xi'an
Spacer wzdłuż monumentalnych mu

rów miejskich, pochodzących głów-

nie z czasów dyn. Ming. Jeśli będą 

chętni wejdziemy na mury, aby z wyso-

kości obserwować życie mieszkańców 

Pingyao. Przejazd szybkim pociągiem 

do Xi'an (ok. 3 godz.). Uroczysta kola-

cja: bankiet pierożkowy – degustacja 

kilkunastu rodzajów pierogów chiń-

skich. Wieczorem przedstawienie 

„Muzyka i taniec z czasów dynastii 

Tang” – unikalne w skali Chin przed-

stawienie z udziałem śpiewaków i tan-

cerzy. Nocleg w Xi'an.

 7  Xi’an | Armia Terakotowa | 
Luoyang
Przejazd do muzeum Armii Terako

towej , pochodzącej z III w. p.n.e. 

Poznamy historię Qin Shihuangdi 

i największej archeologicznej tajemni-

cy Chin – Mauzoleum Pierwszego 

Cesarza oraz zwiedzimy zakład, gdzie 

wykonuje się kopie żołnierzy armii 

terakotowej. Oglądanie Wielkiej Pa

gody Dzikiej Gęsi wzniesionej 

w VII w. – symbolu miasta oraz wizyta 

w niewielkiej galerii, gdzie zapoznamy 

się ze słynnym malarstwem krajobra-

zowym i chińskim zodiakiem. Spacer 

w południowej części kompleksu po 

największym w mieście otwartym 

placu. Wizyta w dzielnicy muzułmań

skiej, gdzie sprzedawane są pamiątki 

i lokalne przysmaki i w pochodzącym 

z XIV w. Wielkim Meczecie – miej-

scach przenikania się kultury islamu 

i tradycji chińskiej. Przejazd szybkim 

– imponująca Kostka Wodna i maje-

statyczne Ptasie Gniazdo. Zwiedzanie 

Pałacu Letniego  – jednego z naj-

większych cesarskich zespołów pała-

cowo-ogrodowych w Chinach. Zoba-

czymy Pawilon Życzliwości 

i Długowieczności, Pawilon Nefryto

wych Fal, przejdziemy Długą Galerią 

do podnóża Wzgórza Długowieczno

ści, skąd roztacza się piękny widok na 

Jezioro Kunming, Most Siedemnastu 

Łuków i nieodległe Pachnące Wzgó-

rza. Wizyta w centrum hodowli pereł, 

gdzie poznamy sposób hodowli i róż-

norodność tych klejnotów. Kolacja z 

degustacją kaczki po pekińsku. Wie-

czorem przedstawienie opery pekiń

skiej.  Wyjazd nocnym pociągiem do 

Pingyao (miejsca sypialne). 

 5  Pingyao 
Przyjazd do Pingyao, doskonale 

utrzymanego miasta o tradycyjnej 

zabudowie, które zachwyci miło-

śników architektury i historii Chin. 

Wizyta w posiadłości rodziny Qiao, 

gdzie chiński reżyser Zhang Yimou 

nakręcił film „Zawieście czerwone 

latarnie”, który oczarował widzów 

na całym świecie kunsztem reżyserii 

i spektakularną scenografią. Zwiedza-

nie starego miasta: ulica Mingqing, 

Muzeum Domu Finansowego 

Rishengchang, gdzie znajdowała się 

bodaj największa w Chinach centrala 

finansowa, używająca systemu cze-

ków i depozytów. Nocleg w tradycyj

nym guesthousie w Pingyao.

brama pailou, a okoliczne stoiska ofe-

rują znany przysmak – tanghulu – 

owoce w karmelu. Nocleg w Pekinie.

 3  Pekin | Wielki Mur
Wizyta na Wielkim Murze . Wizyta 

w warsztacie ceramiki cloissone, 

zwanej „błękitem z Jintai”. Powrót do 

Pekinu i zwiedzanie Yonghegong 

– jednej z najwspanialszych poza Ty-

betem świątyń buddyzmu tybetań-

skiego, na terenie której znajduje się 

unikalny posąg Buddy Przyszłości, 

wyrzeźbiony z jednego kawałka drew-

na sandałowego. Wieczorem spacer 

po centrum miasta (ok. 5 km): Wang

fujing – główny deptak handlowy 

stolicy, gdzie wieczorem odbywa się 

najsłynniejszy w mieście targ z jedze-

niem, następnie stara cesarska aleja 

parkowa oraz dawna zabudowa Peki-

nu: ulica Krzywej Fajki. Spacer zakoń-

czymy w dzielnicy Houhai, położonej 

nad jeziorem, z licznymi pubami i klu-

bami oraz widokiem na Wieże Bęb

nów i Dzwonów. Nocleg w Pekinie.

 4  Pekin 
Zwiedzanie Pałacu Cesarskiego , 

znanego jako Zakazane Miasto: oficjal-

na, ceremonialną część pałacu m.in. 

Pawilon Najwyższej Harmonii, oraz 

mniej oficjalna, gdzie mieszkały cesa-

rzowe i cesarski dwór. Spacer po 

Wzgórzu Węglowym, skąd rozpo-

ściera się widok na Zakazane Miasto 

i centrum Pekinu. Przejazd obok 

obiektów olimpijskich z 2008 r. 

Chiny – skarby starożytności  13 dni

2 Stolicy

Hangzhou

Szanghaj

Pekin

Xi’an Xitang

Pingyao
Luoyang

 � spacer po uliczkach Pekinu
 � starożytne miasto Pingyao
 � stolice Luoyang i Hangzhou
 � wodna wioska Xitang

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Pekinu z przesiadką.

 2  Pekin 
Przylot do Pekinu. Wizyta w strefie 

sztuki 798 – najbardziej awangardo-

wym miejscu stolicy. Swoje galerie 

mają tu tacy artyści jak Ai Wei Wei czy 

bracia Gao. Zwiedzanie Świątyni 

Nieba  – najpiękniejszej pekińskiej 

świątyni, którą dwa razy w roku od-

wiedzał cesarz, aby pokłonić się Nie-

bu. Wizyta na placu Bramy Niebiań

skiego Spokoju (Tian' anmen), jednym 

z największych publicznych placów na 

świecie, na którym znajduje się rów-

nież Mauzoleum Mao Zedonga i Po

mnik Bohaterów Ludowych. Spacer 

po ulicy Qianmen, jednym z najmod-

niejszych i najciekawszych deptaków 

miasta, utworzonych po renowacji 

centralnej części miasta. Od północy 

ulicę Qianmen zamyka spektakularna 
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

pociągiem do Luoyang (ok. 2 godz.). 

Nocleg w Luoyang.

 8  Luoyang | groty Longmen | 
klasztor Szaolin
Zwiedzanie grot Longmen , gdzie 

między V a XIII w. w ponad 2 tys. jaskiń 

i nisz wykuto tysiące posągów Buddy. 

Zobaczymy m.in. majestatyczny posąg 

Buddy Wajroczany oraz niewielką 

Grotę Medycyny. Przejazd do klasz

toru Szaolin – miejsca narodzin 

chińskiej sztuki walki – kung fu oraz 

buddyzmu medytacyjnego chan (zen). 

Zwiedzanie kompleksu klasztornego 

oraz Lasu Stup – największego w Chi-

nach buddyjskiego cmentarza, gdzie 

spoczywają ważni mistrzowie klaszto-

ru. Fakultatywnie pokaz kung fu w wy-

konaniu uczniów jednej ze szkół walki. 

Kolacja w regionalnej restauracji, by 

skosztować m.in. różnego rodzaju 

makaronów i pierogów typowych dla 

tego regionu. Wyjazd nocnym pocią-

giem do Hangzhou (miejsca sypialne).

 9  Hangzhou 
Przyjazd do Hangzhou, stolicy połu-

dniowej dynastii Song (XII – XIII w.), 

którym zachwycał się już Marco Polo. 

Chińskie powiedzenie głosi, że „W nie-

bie jest raj, a na ziemi są Suzhou i Hang-

zhou”. Wycieczka statkiem po jeziorze 

Zachodnim , otoczonym parkami, 

mostkami i groblami. Rejs po jeziorze 

pozwoli wypocząć oraz poznać unikal-

ny charakter miasta, jego nowoczesne 

i starożytne oblicze. Fakultatywnie 

spektakl „Impresja znad 

Jeziora Zachodniego”. Noc-

leg w Hangzhou.

 10  Hangzhou | Xitang
Wizyta u zbocza Feilaifeng (Szczyt 

Który Przyleciał z Daleka), gdzie znaj-

dują się rzeźby, powstałe między X 

a XIV w. Wizyta na plantacji herbaty 

Longjing (Smoczej Studni) – jednej 

z najbardziej znanych i najlepszych 

zielonych herbat świata. Przejazd do 

położonej na wodzie, liczącej 2500 

lat historii i przepojonej klimatem 

dawnych Chin miejscowości Xitang. 

W Xitang spotykają się wody dziewię-

ciu rzek, które wraz z setką mostków 

tworzą urzekającą scenerię. Zwiedza-

nie miasteczka: Świątynia Siedmiu 

Mistrzów, deszczowy korytarz, 

Park Pijanicy, muzeum wina, mu

zeum guzików, muzeum drewnianej 

rzeźby, liczne alejki i rezydencje. Rejs 

łódką po kanałach. Nocleg w trady

cyjnym guesthousie w Xitang.

 11  Xitang | Szanghaj 
Przejazd do Szanghaju, najbardziej 

kosmopolitycznego miasta Chin. 

Wizyta w nowoczesnej dzielnicy Pu

dong, która stała się wizytówką miasta 

i dowodem potęgi ekonomicznej Chin. 

Aby podziwiać panoramę Szanghaju 

wjedziemy windą na taras widokowy 

wieży telewizyjnej „Perła Orientu” lub 

majestatycznego budynku Jinmao. 

Wizyta w dzielnicy Tianzifang – pełnej 

tradycyjnej, doskonale zachowanej 

architektury shikumen. Spacer 

po miasteczku handlowym Yuyuan, 

zwanym starym miastem. Czas wolny 

na zanurzenie się w setki stoisk m.in. ze 

znanym chińskim przysmakiem „śmier-

dzące tofu”, zakupy herbaty, biżuterii 

czy pamiątek z okresu Wielkiego 

Marszu. Przechadzka bulwarem nad 

rzeką Huangpu – słynnym Bundem, 

podczas której (jeśli będzie to możliwe) 

zajrzymy do wnętrza najpiękniejszego 

niegdyś budynku Azji, banku Hong

kongu i Szanghaju z 1921 r. Spacer po 

kolorowej i pełnej życia ulicy Nankiń

skiej. Wieczorem występ akrobatów 

chińskich. Nocleg w Szanghaju. 

 12  Szanghaj 
Zwiedzanie Muzeum Szanghajskiego 

z jedną z najlepszych kolekcji sztuki 

chińskiej. Spacer po głównym placu 

Szanghaju – placu Ludowym. Znajdu-

ją się tam unikalny budynek miejskie

go ratusza, a także Centrum Plano

wania Miasta. Wizyta w Xintiandi 

– dawnej koncesji francuskiej, obecnie 

dzielnicy kawiarni i pubów. Czas wolny 

na samodzielną eksplorację miasta 

lub zakupy w którymś ze znanych 

szanghajskich pasaży handlowych. 

Jeśli czas pozwoli wizyta w sklepie 

z jedwabiem. Nocleg w Szanghaju. 

 13  Wylot z Chin 
Przelot do Warszawy z przesiadką.

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe wg programu.

2.  Przejazdy pociągami wg programu. 

3.  Transfery i przejazdy wg programu  

autokarami lub mikrobusami.

4.  Rejsy statkiem i łodzią wg programu. 

5.  Zakwaterowanie w hotelach 4* w pok. 

2-os. z łazienką i klimatyzacją. W Ping-

yao i Xitang noclegi w guesthousach.

6.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

7.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

8.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) wraz z jed-

ną szklanką napoju.

9.  Wizę chińską.

10.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Dodatkowych napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(55 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 265 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych.

Termin:  Symbol:
28 04 – 10 05 2019 CSTO–4/19
09 06 – 21 06 2019 CSTO–6/19 
11 08 – 23 08 2019 CSTO–8/19
15 09 – 27 09 2019 CSTO–9/19
13 10 – 25 10 2019 CSTO–10/19 
15 03 – 27 03 2020 CSTO–3/20

Cena:  6170 PLN + 945 USD

Chiny cesarzy,  
konkubin,  

wieśniaków  
i mnichów  

sprzed tysiąca lat

9

Chiny

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 
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malowideł, do podnóża Wzgórza 

Długowieczności, skąd roztacza się 

piękny widok na Jezioro Kunming, 

Most Siedemnastu Łuków i nieodle-

głe Pachnące Wzgórza. Wizyta 

w centrum hodowli pereł. Zwiedza-

nie Pałacu Cesarskiego , znanego 

jako Zakazane Miasto. Podczas zwie-

dzania przejdziemy przez oficjalną, 

ceremonialną część pałacu m.in. Pa

wilon Najwyższej Harmonii, ale 

również mniej oficjalną, aby zobaczyć 

jak mieszkały cesarzowe i cesarski 

dwór. Spektakl opery pekińskiej, 

jednej z naj popularniejszych sztuk 

Chin północnych, połączenia sztuki 

mimicznej, śpiewu, tańca i akrobacji. 

Nocleg w Pekinie.

 

 8  Pekin 
Rankiem w jednym z parków lekcja 

taijiquan (tai chi) – tradycyjnej gim-

nastyki chińskiej. Zwiedzanie Yong

hegong, jednej z najwspanialszych 

poza Tybetem świątyń buddyzmu 

tybetańskiego. Spacer po dzielnicy 

hutongów – najstarszej części miasta. 

Okazja, by przyjrzeć się bliżej życiu 

zwykłych mieszkańców Pekinu. Wie-

czorem kolacja z degustacją kaczki po 

pekińsku w jednej z najlepszych re-

stauracji specjalizujących się w tej po-

trawie. Kaczka będzie jednym z wielu 

publicznych placów na świecie, na 

którym znajduje się również Mauzo

leum Mao Zedonga i Pomnik Boha

terów Ludowych. Zwiedzanie Świą

tyni Nieba  – naj piękniejszej 

pekińskiej świątyni, którą dwa razy 

w roku odwiedzał cesarz, aby pokłonić 

się Niebu. Nocleg w Pekinie.

 6  Pekin | Wielki Mur 
Przejazd obok obiektów olimpijskich 

z 2008 roku. Zobaczymy (z zewnątrz) 

imponującą Kostkę Wodną i majesta-

tyczne Ptasie Gniazdo. W programie 

wizyta na jednym z najpopularniej-

szych odcinków Wielkiego Muru . 

Zwiedzanie jednego z grobowców 

cesarzy dynastii Ming  oraz spacer 

Aleją Duchów, zwaną też Drogą Ka-

miennych Postaci. Wizyta w fabryce 

cloisonne, charakterystycznej dla Peki-

nu ceramiki. Nocleg w Pekinie.

 

 7  Pekin 
Zwiedzanie Pałacu Letniego  – jed-

nego z największych cesarskich ze-

społów pałacowo-ogrodowych 

w Chinach. Podczas spaceru zobaczy-

my Pawilon Życzliwości i Długo

wieczności, Pawilon Nefrytowych 

Fal, przejdziemy Długą Galerią, która 

kryje prawie 14000 unikalnych 

z okresu Wielkiego Marszu. Spacer 

po bulwarze nad rzeką Huangpu – 

słynnym Bundzie oraz po kolorowej 

ulicy Nankińskiej. Przejazd na teren 

koncesji francuskiej, gdzie w okolicy 

zwanej Tianzifang oglądać można tra-

dycyjną zabudowę szanghajską, zwaną 

shikumen. Wieczorem fakultatywnie 

występ akrobatów chińskich, których 

występy zdają się zaprzeczać prawom 

grawitacji. Nocleg w Szanghaju.

 4  Szanghaj | Luzhi 
Przejazd do położonej na wodzie, 

liczącej 900 lat historii i przepojonej 

klimatem dawnych Chin miejscowości 

Luzhi. Spacer wzdłuż przecinających 

miasteczko kanałów połączonych 

łukowatymi mostkami pozwoli nam 

doświadczyć życia jego mieszkańców 

i „cofnąć czas” do ery panowania dy-

nastii Ming i Qing. Rejs łódką po ka

nałach. Powrót do Szanghaju. Wizyta 

w dzielnicy kawiarni i pubów Xintian

di. Jeśli czas pozwoli wizyta w sklepie 

z jedwabiem. Nocleg w Szanghaju.

 5  Szanghaj | Pekin 
Przejazd szybkim pociągiem do Peki

nu (ok. 5 godz.). Wizyta na placu Bra

my Niebiańskiego Spokoju (Tian'an-

men), jednym z największych 

 1  Wylot z Warszawy
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Szanghaju z przesiadką.  

 2  Szanghaj 
Przylot do Szanghaju. Przejazd z lotni-

ska superszybką koleją magnetyczną 

Maglev, jedyną taką w Chinach 

osiągającą zawrotną prędkość do 431 

km/h. Wizyta w nowoczesnej dzielnicy 

Pudong, która stała się wizytówką 

miasta i dowodem potęgi ekonomicz-

nej Chin. Aby podziwiać panoramę 

Szanghaju wjedziemy windą na taras 

widokowy wieży telewizyjnej „Perła 

Orientu” lub majestatycznego budyn-

ku Jinmao. Nocleg w Szanghaju.

 3  Szanghaj 
Spacer po głównym placu Szanghaju – 

placu Ludowym oraz zwiedzanie Mu

zeum Szanghajskiego, posiadającego 

jedną z najlepszych kolekcji sztuki 

w Chinach. Czas wolny w muzeum 

pozwoli wybrać najbardziej nas inte-

resujący dział tematyczny. Zwiedzanie 

świątyni Nefrytowego Buddy. Wizy-

ta w miasteczku handlowym Yuyuan, 

zwanym starym miastem. Czas wolny 

na zanurzenie się w setki stoisk m.in. 

z  herbatą, biżuterią i pamiątkami 

Perły Chin – Dookoła Państwa Środka 29  dni
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Chiny

dań. Wyjazd nocnym pociągiem do 

Zhengzhou (miejsca sypialne).

 

 9  Zhengzhou | Klasztor 
Szaolin | Luoyang 
Przyjazd do Zhengzhou w godzinach 

rannych. Po śniadaniu przejazd do 

klasztoru Szaolin  – miejsca naro-

dzin chińskiej sztuki walki – kung fu 

oraz buddyzmu medytacyjnego chan 
(zen). Zwiedzanie kompleksu klasztor-

nego oraz Lasu Stup – największego 

w Chinach buddyjskiego cmentarza, 

gdzie spoczywają najważniejsi mi-

strzowie klasztoru. Fakultatywnie 

pokaz kung fu w wykonaniu uczniów 

jednej ze szkół walki. Kolacja w regio

nalnej restauracji, gdzie można skosz-

tować m.in. różnego rodzaju makaro-

nów i pierogów typowych dla tego 

regionu. Nocleg w Luoyang.

 10  Luoyang | Groty  
Longmen | Xi’an 
Zwiedzanie grot Longmen , gdzie 

między V a XIII w. w ponad 2 tys. jaskiń 

i nisz wykuto tysiące posągów Buddy. 

Zobaczymy m.in. majestatyczny posąg 

Buddy Wajroczany oraz niewielką 

Grotę Medycyny. Przejazd szybkim 

pociągiem do Xi’an (ok. 2 godz.). Uro-

czysta kolacja: bankiet pierożkowy 

– degustacja kilkunastu rodzajów pie-

rogów chińskich. Wieczorem przed

stawienie „Muzyka i taniec z czasów 

dynastii Tang” – unikalne w skali Chin 

przedstawienie z udziałem śpiewaków 

i tancerzy. Nocleg w Xi’an. 

 11  Xi’an | Armia 
Terakotowa 
Przejazd do muzeum Armii Terakoto

wej , pochodzącej z III w. p.n.e. Pozna-

my historię Qin Shihuangdi i najwięk-

szej archeologicznej tajemnicy Chin 

– Mauzoleum Pierwszego Cesarza 

oraz zwiedzimy zakład, gdzie wykonuje 

się kopie żołnierzy armii terakotowej. 

Oglądanie Wielkiej Pagody Dzikiej 

Gęsi oraz wizyta w niewielkiej galerii, 

gdzie zapoznamy się ze słynnym malar-

stwem krajobrazowym. Wizyta w dziel

nicy muzułmańskiej i w pochodzącym 

z XIV w. Wielkim Meczecie – miej-

scach przenikania się kultury islamu 

i tradycji chińskiej. Nocleg w Xi'an.

 12  Xi’an | Chengdu 
Przejazd szybkim pociągiem do 

Chengdu, stolicy Syczuanu (ok. 4 

godz.). Zwiedzanie Świątyni Bóstwa 

Mądrości (Wen shu) – zespołu świątyń 

buddyjskich. Wizyta w tybetańskiej 

dzielnicy Wuhou, gdzie w okolicy 

świątyni Wuhou toczy się bujne życie 

towarzysko-kulinarne miasta. Spacer 

uliczką Jinli będzie okazją, aby spró-

bować różnych lokalnych specjałów 

chińskiego street foodu, zakupić lokalne 

pamiątki czy napić się, co wciąż w Chi-

nach rzadkie, doskonałej kawy. Nocleg 

w Chengdu.

 

 13  Chengdu | Leshan 
Wizyta w centrum hodowli pand, 

gdzie narodziny każdego nowego 

osobnika witane są z ogromną rado-

ścią. Przejazd do Leshan, gdzie znajdu-

je się liczący 71 m wysokości, najwięk-

szy na świecie rzeźbiony w skale 

posąg Buddy . Powrót do Chengdu. 

Nocleg w Chengdu.

 

 14  Chengdu | Lhasa
Przelot do Lhasy – stolicy Tybetu 

– miasta położonego na wysokości 

3685 m n.p.m. Czas na odpoczynek 

i aklimatyzację do warunków wyso-

kogórskich. Dla chętnych spacer, aby 

podziwiać oświetlony wieczorem 

pałac Potala. Nocleg w Lhasie.

 15  Lhasa 
Zwiedzanie pałacu Potala  – perły 

architektury Dachu Świata, dawnego 

 � wielkie miasta Chin
 � lekcja taichi w parku
 � centrum hodowli pand
 � starówka w Chengdu
 � Wielki Budda z Leshan
 � Pałac Potala w Lhasie
 � Góra Nefrytowego Smoka
 � stare miasto Lijiang
 � stare miasto Dali
 � Kamienny Las
 � rejs malowniczą rzeką Li
 � tarasy ryżowe Longsheng 
 � dawna kolonia Makau

zimowego pałacu dalajlamów. Pałac 

Potala, podzielony na Pałac Czerwony 

oraz Biały, składa się z tysięcy po-

mieszczeń mieszczących stupy dalajla-

mów, święte posągi, kolekcje sutr i reli-

kwii. Zwiedzanie świątyni Jokhang  

– jednego z najświętszych miejsc bud-

dyzmu. Spacer po ulicy Barkhor, bę-

dącej trasą pielgrzymek wokół świąty-

ni. Wizyta w klasztorze Drepung, 

niegdyś największym klasztorze na 

świecie, siedzibie dalajlamów do XVII 

w. Nocleg w Lhasie.

dalsza część trasy na następnej stronie
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c.d. z poprzedniej strony

 16  Lhasa
Zwiedzanie parku Norbulingka (Par-

ku Klejnotów) , byłej letniej rezyden-

cji dalajlamów oraz pochodzącego  

z początku XV w. klasztoru Sera 

(Klasztoru Dzikich Róż), do którego 

często pielgrzymują wyznawcy, aby 

pokłonić się posągowi Hajagriwy, 

obrońcy dzieci. Nocleg w Lhasie.

 17  Lhasa | Lijiang 
Przelot do Lijiang, liczącego ponad 

800 lat historii miasta malowniczo 

położonego w północnym Yunnanie. 

Zwiedzanie starego miasta  w Li-

jiang. Na jego gwarnym centralnym 

placu miał swój początek słynny szlak 

koni i herbaty. Wizyta w Parku Stawu 

Czarnego Smoka, z którego rozciąga 

się wspaniały widok na Śnieżną Górę 

Nefrytowego Smoka. Przy odrobinie 

szczęścia spotkamy tu jednego z miej-

sco wych szamanów. Nocleg w Lijiang.

 

 18  Lijiang | Śnieżna Góra 
Nefrytowego Smoka
Jeśli warunki pogodowe pozwolą 

wycieczka w okolice Śnieżnej Góry 

Nefrytowego Smoka i wjazd kolej

ką linową do punktu widokowego, 

skąd przy dobrej pogodzie widać 

pobliskie szczyty i lodowce. Spektakl 

„Impresja z Lijiang” – spektakularne 

przedstawienie odgrywane w scenerii 

krajobrazów okolic Lijiang. Biorą 

w nim udział setki aktorów z dziesięciu 

mniejszości narodowych zamieszkują-

cych okolice miasta. Wizyta w urokli-

wej wsi Baisha. Nocleg w Lijiang.

 19  Lijiang | Xizhou | Dali
Przejazd do Dali (ok. 3 godz.), po dro-

dze postój w Xizhou. Wycieczka łód

kami po jeziorze Erhai. Zwiedzanie 

tradycyjnego domostwa Xizhou. Przy-

jazd do Dali, miejscowości zamieszka-

nej głównie przez mniejszość etniczną 

Bai. Zwiedzanie starego miasta Dali 

oraz wizyta na kawiarnianej ulicy Cu

dzoziemców. Nocleg w Dali.

 20  Dali | Kunming 
Czas wolny w Dali na spacery wśród 

straganów starego miasta lub fakulta-

tywną wycieczka do pobliskiego kom-

pleksu Trzech Pagód. Przejazd szybkim 

pociągiem do Kunming (ok. 2 godz.) 

– Miasta Wiecznej Wiosny, stolicy 

prowincji Yunnan. Kunming to atrak-

cyjne miasto, duży węzeł komunika-

cyjny i równocześnie kameralny świat 

mniejszości etnicznych całej prowincji. 

Zwiedzanie Bambusowej Świątyni 

z unikalnymi rzeźbami arhatów. Fa-

kultatywnie przedstawienie „Impresja 

z Yunnanu”. Nocleg w Kunming. 

 21  Kamienny Las | Guilin 
Przejazd przez tereny zamieszkiwane 

przez lud Sani do miejscowości Lunan 

i zwiedzanie Kamiennego Lasu  

– imponującego zespołu wapiennych 

skał uformowanych przez deszcz 

i wiatr. Wizyta na terenie lasu będzie 

okazją do spacerów i fantastycznych 

fotografii, które chętnie ubarwią ubra-

ni w tradycyjne stroje przewodnicy. 

Przejazd szybkim pociągiem do Guilin 

(ok. 5 godz.). Nocleg w Guilin.

 22  Guilin  
Guilin przez wielu uważny jest za 

najpiękniej położone miasto Chin. 

Zwiedzanie jaskini Trzcinowego 

Fletu, która słynie z bajecznie pod-

świetlanych stalaktytów i stalagmitów 

oraz wizyta przy górze Trąby Słonia 

uważanej za jeden z symboli miasta. 

Popołudniem czas wolny na spacery 

nadrzecznym bulwarem lub zagłębie-

nie się w stoiska wieczornego marke-

tu. Nocleg w Guilin.

 23  Guilin | rejs po rzece Li | 
Yangshuo
Wycieczka statkiem po rzece Li do 

miejscowości Yangshuo. Rejs odbywa 

się kilkupokładowym statkiem wy-

cieczkowym. Trasa wiedzie wśród ma-

lowniczych wapiennych wzgórz o fan-

tazyjnych kształtach, których szczyty 

odbijają się w wodzie. Urokliwie poło-

żone Yangshuo przyciąga rzesze tury-

stów chińskich i zagranicznych. Czas 

wolny na spacery i zakupy. Wieczorny 

spektakl „Impresja z Yangshuo” – 

wspaniałe przedstawienie na wodzie 

z udziałem setek artystów autorstwa 

Zhang Yimou. Nocleg w Yangshuo.

 24  Yangshuo | Longsheng
Przejazd do Longsheng – wioski 

mniejszości etnicznych Regionu Auto-

nomicznego Guangxi. Trasa prowadzi 

przez plantacje pomelo, momordiki 

i pozwala poznać tradycyjną zabu-

dowę oraz styl życia mniejszości 

Dong, Zhuang, Miao i Yao. Po drodze 
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Termin:  Symbol:
01 05 – 29 05 2019 CPTH–5/19 
01 08 – 29 08 2019 CPTH–8/19  
01 10 – 29 10 2019 CPTH–10/19 

Cena:  7680 PLN + 3210 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na trasach 

wewnętrznych wg programu.

2.  Przejazdy pociągami wg programu. 

3.  Transfery i przejazdy wg programu  

autokarami lub mikrobusami.

4.  Rejsy statkiem i łodzią, przeprawy pro-

mem wg programu. 

5.  Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 

2-os. z łazienką i klimatyzacją. W Lhasie ho-

tel 3*. W Longsheng nocleg w guesthousie. 

6.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

7.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

8.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) wraz 

z jedną szklanką napoju, w Hongkongu 

i Makau bez napojów.

9.  Wizę chińską.

10.  Zezwolenie na wjazd do Tybetu. 

11.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Opłaty za nadanie bagażu na promie.

2.  Dodatkowych napojów do posiłków.

3.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(135 USD, płatne na miejscu).

4.  Dopłaty do pok. 1-os: 740 USD. 

5.  Atrakcji fakultatywnych.

6.  Opłat za fotografowanie.

wizyta na plantacji herbaty, gdzie 

dowiemy się więcej o gatunkach liści 

i sposobie ich parzenia oraz popró-

bujemy kilku rodzajów naparu z tra-

dycyjnych czarek. Wejście (pieszo ok. 

45 min.) na tarasy ryżowe Smoczego 

Grzbietu, jedne z najpiękniejszych 

w całych Chinach. Spacerując po 

Longsheng wejdziemy na najwyższy 

punkt widokowy, przyjrzymy się 

jak mieszkańcy uprawiają, zbierają 

i suszą swoje plony. Nocleg spędzimy 

w guesthousie na tarasach ryżowych. 

 25  Longsheng | Guilin | 
Kanton
Powrót do Guilin i przejazd szybkim 

pociągiem do Kantonu (ok. 3 godz.), 

jednego z pierwszych miast traktato-

wych, otwartych na handel ze światem 

zewnętrznym. Zwiedzanie Świątyni 

Przodków Rodziny Chen, zespołu 

budynków z końca XIX w. o tradycyjnej 

architekturze i pięknych kolorowych 

rzeźbieniach. Spacer po wyspie Sha

mian, gdzie zachowały się budynki 

w stylu kolonialnym i gdzie mieści się 

m.in. konsulat RP. Przejazd w okolice 

wieży telewizyjnej, słynnej Canton 

Tower, położonej w dzielnicy Haizhu, 

obecnie drugiej najwyższej wieży 

telewizyjnej na świecie. Możliwość 

zrobienia zdjęć z zewnątrz. Kolacja – 

kuchnia kantońska, słynąca z wielu 

wykwintnych składników i niezrówna-

nych smaków. Nocleg w Kantonie.

 26  Kanton | Makau
Przejazd do Zhuhai i przekroczenie 

granicy z Makau, byłej kolonii portu-

galskiej, gdzie na każdym kroku do-

strzec można harmonijne połączenie 

architektonicznych wzorów portugal-

skich z chińskimi. Zanim ruszymy na 

zwiedzanie czeka na nas lunch portu

galski w jednej z lokalnych restauracji. 

Spacer po starej części miasta , 

gdzie znajdują się ruiny katedry św. 

Pawła – symbol Makau oraz najważ-

niejszy i najbardziej reprezentacyjny 

plac byłej portugalskiej enklawy – Lar

go do Senado. Wizyta w jednym 

z wielu kasyn, z których słynie miasto. 

Nocleg w Makau.

 27  Makau | Hongkong 
Przeprawa promem do Hongkongu 

–  jednego z najbardziej kosmopoli-

tycznych miast w Azji, gdzie tradycyjny 

Wschód spotyka się z nowoczesnym 

Zachodem. Podczas zwiedzania 

skorzystamy z komunikacji miejskiej. 

Ten dzień będzie więc nieco trudny, ale 

taki sposób zwiedzania pozwoli nam 

poznać miasto i wczuć się w jego at-

mosferę. Przepłynięcie promem Star 

Ferry z Półwyspu Dziewięciu Smoków 

(Kowloon) na wyspę Hongkong. Spa-

cer po Central, dzielnicy finansowej 

i sercu wyspy. Wjazd na wzgórze 

Wiktorii tramwajem Peak Tram. Ze 

wzgórza rozpościera się widok na mia-

sto i port. Powrót do Central i przejazd 

metrem na główną ulicę handlową 

Nathan Road – wizytówkę półwyspu. 

Dla chętnych przystanek przy Alei 

Gwiazd. Nocleg w Hongkongu.

 28  Hongkong 
Czas wolny. Wykwaterowanie do 

godz. 12:00. Można udać się np. na 

wyspę Lantau, gdzie jest największy 

posąg Buddy z brązu, na zakupy na 

pasażu Nathan Road lub do zatoki Re-

pulse, by odpocząć na plaży. Pożegnal

na kolacja: wystawny bufet z daniami 

kuchni chińskiej, japońskiej i indyjskiej. 

Przelot do Warszawy z przesiadką.

 29  Powrót do Warszawy  

Chiny

Perły Chin –  
Dookoła Państwa 

Środka 29 dni

Najbogatszy na rynku 
program zwiedzania 
Chin – 14 obiektów 
na liście dziedzictwa 

UNESCO

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 
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 8  rejs po Jangcy 
Początek rejsu rzeką Jangcy, która 

przez wieki jako jedyna droga łączyła 

Syczuan ze wschodnimi Chinami. 

Zależnie od decyzji kapitana statku 

zwiedzanie starożytnej pagody Shi

baozhai z wznoszącym się na klifie 

Pałacem Orchidei lub postój w Fengdu 

i zwiedzanie tzw. Miasta Duchów, 

gdzie można oglądać figury demonów 

i władców świata podziemnego. Czas 

wolny na statku można poświęcić na 

kontemplację krajobrazu, lekturę lub 

korzystanie z atrakcji, takich jak ćwicze-

nia, seanse filmowe. Nocleg na statku.

 9  rejs po Jangcy 
Kontynuacja rejsu, by w ciągu dnia 

podziwiać Trzy Przełomy Jangcy 

(Przełom Qutang, Przełom Wu 

i Przełom Xiling), które od tysiącleci 

stanowią źródło inspiracji dla chiń-

skich artystów. Jeśli stan wody po-

zwoli przesiądziemy się na mniejsze 

łodzie, aby popłynąć przez tzw. Małe 

Trzy Przełomy na rzece Daning, do-

pływie Jangcy lub odbędziemy spływ 

innym z dopływów rzeki – strumie

niem Shennong. Po południu dopły-

niemy już do Wielkiej Tamy Trzech 

Przełomów, jednego z największych 

projektów hydrologicznych na świe-

cie, którą obejrzymy z zewnątrz lub 

przepływając przez skomplikowany 

system śluz. Nocleg na statku.

 10  Yichang | Szanghaj
Koniec rejsu w Yichang. Przejazd 

 6  Xi’an | Armia Terakotowa
Przyjazd do Xi’an w godzinach ran-

nych. Wizyta w muzeum Armii Tera

kotowej , pochodzącej z III w. p.n.e. 

Poznamy historię Qin Shihuangdi 

i największej archeologicznej tajemni-

cy Chin – Mauzoleum Pierwszego 

Cesarza oraz zwiedzimy zakład, gdzie 

wykonuje się kopie żołnierzy armii 

terakotowej. Oglądanie Wielkiej 

Pagody Dzikiej Gęsi wzniesionej 

w VII w. – symbolu miasta – oraz wizy-

ta w niewielkiej galerii z malarstwem 

krajobrazowym. Uroczysta kolacja: 

bankiet pierożkowy – degustacja 

kilkunastu rodzajów pierogów chiń-

skich typowych dla tego regionu. Wie-

czorem przedstawienie „Muzyka 

i taniec z czasów dynastii Tang” – 

unikalne w skali Chin przedstawienie 

z udziałem śpiewaków i tancerzy. 

Nocleg w Xi’an. 

 7  Xi’an | Chongqing
Przelot do Chongqing – największe-

go spośród czterech miast posiadają-

cych status miast wydzielonych, za-

mieszkanego przez ponad 30 mln 

mieszkańców. Jeśli czas pozwoli zwie-

dzanie znajdujących się w pobliżu 

Chongqing grot Dazu , które stano-

wią jeden z trzech najsłynniejszych 

chińskich zespołów jaskiń. Wyrzeź-

bione w nich ponad 50 tys. postaci to 

wspaniały przykład sztuki buddyjskiej 

z czasów dynastii Tang i Song (VII – XII 

w.). Wieczorem zaokrętowanie na 

statek. Nocleg na statku.

Cesarskiego , znanego jako Zaka-

zane Miasto. Podczas zwiedzania 

przejdziemy przez oficjalną, ceremo-

nialną część pałacu m.in. Pawilon 

Najwyższej Harmonii, oraz mniej 

oficjalną, aby zobaczyć jak mieszkały 

cesarzowe i cesarski dwór. Spacer po 

Wzgórzu Węglowym, skąd rozpo-

ściera się widok na Zakazane Miasto 

i centrum Pekinu. Zwiedzanie Yong

hegong – jednej z najwspanialszych 

poza Tybetem świątyń buddyzmu 

tybetańskiego. Spacer po dzielnicy 

hutongów – najstarszej części miasta. 

Fakultatywnie spektakl opery pekiń-

skiej. Nocleg w Pekinie.

 5  Pekin
Przejazd obok obiektów olimpij

skich z 2008 roku. Zobaczymy (z ze-

wnątrz)  imponującą Kostkę Wodną 

i majestatyczne Ptasie Gniazdo. 

Zwiedzanie Pałacu Letniego  – jed-

nego z największych cesarskich ze-

społów pałacowo-ogrodowych 

w Chinach. Podczas spaceru po tere-

nie pałacu zobaczymy Pawilon Życz

liwości i Długowieczności, Pawilon 

Nefrytowych Fal, przejdziemy Długą 

Galerią, która kryje prawie 14000 

unikalnych malowideł, do podnóża 

Wzgórza Długowieczności, skąd 

roztacza się piękny widok na Jezioro 

Kunming, Most Siedemnastu Łu

ków i nieodległe Pachnące Wzgórza. 

Wizyta w centrum hodowli pereł. 

Wyjazd nocnym pociągiem do Xi’an 

(miejsca sypialne).

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Pekinu z przesiadką.  

 2  Pekin 
Przylot do Pekinu. Przejazd na plac 

Bramy Niebiańskiego Spokoju 

(Tian'anmen), jeden z największych 

publicznych placów na świecie, na 

którym znajduje się również Mauzo

leum Mao Zedonga i Pomnik Boha

terów Ludowych. Zwiedzanie Świą

tyni Nieba  – najpiękniejszej 

pekińskiej świątyni. Spacer po ulicy 

Qianmen, łączącej Zakazane Miasto 

ze Świątynią Nieba.  Nocleg w Pekinie.

 3  Pekin | Wielki Mur 
Zwiedzanie Wielkiego Muru . 

Odcinek Mutianyu to jeden z mniej 

znanych, uznany za najlepiej zacho-

wany w okolicach Pekinu. Wizyta 

w warsztacie ceramicznym, gdzie 

tradycyjną metodą wykonuje się mi-

sterną ceramikę cloisonne, zwaną 

„błękitem z Jintai”. Kolacja z degusta-

cją kaczki po pekińsku w jednej z naj-

lepszych restauracji specjalizujących 

się w tej potrawie. Kaczka po pekiń-

sku będzie jednym z wielu dań. Noc-

leg w Pekinie.

 4  Pekin 
O poranku w jednym z parków lekcja 

taijiquan (tai chi) – tradycyjnej gimna-

styki chińskiej. Zwiedzanie Pałacu 

Zhujiajiao

Chongqing

Szanghaj

Pekin

Yichang

Hongkong

Guilin

Kanton

Xi’an

Makau

Yangshuo

Chiny z rejsem po Jangcy i Hongkong  18 dni

 � rejs po najdłuższej rzece Azji
 � widowisko z czasów dynastii 

Tang w dawnej stolicy Xi'an
 � rejs rzeką Li oraz czas wolny 

w urokliwym Yangshuo
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

szybkim pociągiem do Szanghaju (ok. 

8 godz.), najbardziej kosmopolitycz-

nego i fascynującego miasta Chin. 

Nocleg w Szanghaju.

 11  Szanghaj | Zhujiajiao 
Przejazd do położonej na wodzie, liczą-

cej 900 lat, przepojonej klimatem daw-

nych Chin miejscowości Zhujiajiao. 

Zwiedzanie miasteczka oraz rejs łód

ką po kanałach. Powrót do Szanghaju. 

Wizyta w ogrodzie Yu i miasteczku 

handlowym Yuyuan, zwanym starym 

miastem. Czas wolny na zanurzenie 

się w setki stoisk z przysmakami 

i pamiątkami. Spacer po bulwarze nad 

rzeką Huangpu – słynnym Bundzie 

oraz po pełnej życia ulicy Nankińskiej. 

Jeśli czas pozwoli zajrzymy do sklepu 

z jedwabiem. Fakultatywnie występ 

akrobatów. Nocleg w Szanghaju.

 12  Szanghaj 
Wizyta w Muzeum Szanghajskim, 

posiadającym jedną z najlepszych ko-

lekcji sztuki chińskiej. Wizyta w dziel

nicy Pudong, która jest wizytówką 

miasta i dowodem potęgi ekonomicz-

nej Chin. Aby podziwiać panoramę 

Szanghaju wjedziemy windą na taras 

widokowy wieży telewizyjnej „Perła 

Orientu” lub majestatycznego budyn-

ku Jinmao. Krótka wizyta w Xintiandi 

– dawnej koncesji francuskiej, obecnie 

dzielnicy kawiarni i pubów, miejscu po-

wstania Komunistycznej Partii Chin. 

Przelot do Gui lin. Nocleg w Guilin.

 13  Guilin | rejs po rzece Li | 
Yangshuo 
Wycieczka statkiem po rzece Li do 

miejscowości Yangshuo. Trasa wie-

dzie wśród malowniczych wapiennych 

wzgórz o fantazyjnych kształtach, 

których szczyty odbijają się w wo-

dzie. Urokliwie położone Yangshuo 

przyciąga rzesze turystów chińskich 

i zagranicznych. Czas wolny na space-

ry i zakupy. Fakultatywnie wieczorny 

spektakl „Impresja z Yangshuo” – 

przedstawienie na wodzie z udziałem 

setek artystów. Nocleg w Yangshuo.

 14  Yangshuo | Guilin 
Czas wolny w Yangshuo pozwala sko-

rzystać z wycieczek fakultatywnych, 

np. przejażdżki rowerowej po okolicy 

w pięknej scenerii pól ryżowych 

i wapiennych wzniesień. Przy dobrej 

kondycji można dotrzeć aż do słynnej 

Księżycowej Skały, która rozsławiła 

Yangshuo na cały świat. Przejazd do 

Guilin. Nocleg w Guilin.

 

 15  Guilin | Kanton 
Przejazd szybkim pociągiem do Kan

tonu (3 godz.). Zwiedzanie Świątyni 

Przodków Rodziny Chen, zespołu 

budynków z końca XIX w. o tradycyj-

nej architekturze. Wizyta na bazarze 

Qingping i spacer po wyspie Sha

mian, gdzie zachowały się budynki 

w stylu kolonialnym i gdzie mieści się 

m.in. konsulat RP. Wizyta w dzielnicy 

Liwan, porównywanej do Amsterda-

mu. Oglądanie wieży telewizyjnej 

oraz nowoczesnego gmachu Opery 

Kantońskiej. Nocleg w Kantonie.

 16  Kanton | Hongkong 
Przejazd pociągiem do Hongkongu 

–  jednego z najbardziej kosmopoli-

tycznych miast w Azji. Transfer auto-

karem do hotelu. Podczas zwiedzania 

skorzystamy z komunikacji miejskiej, 

by lepiej wczuć się w atmosferę 

miasta. Przepłynięcie promem Star 

Ferry z Półwyspu Dziewięciu Smo-

ków (Kowloon) na wyspę Hongkong. 

Spacer po Central, dzielnicy finanso-

wej i sercu wyspy. Wjazd na wzgórze 

Wiktorii legendarnym tramwajem 

Peak Tram, jedną z największych 

atrakcji Hongkongu. Ze wzgórza 

rozpościera się widok na miasto i port. 

Przejazd metrem na główną ulicę 

handlową Nathan Road – wizytówkę 

półwyspu. Dla chętnych przystanek 

przy Alei Gwiazd. Powrót do hotelu. 

Nocleg w Hongkongu.

 

 17  Hongkong 
Czas wolny. Wykwaterowanie do 

godz. 12:00. Dla chętnych wycieczka 

fakultatywna do Makau. Dla osób, 

które zostaną w Hongkongu wśród 

wielu możliwości wycieczka na wyspę 

Lantau, by zobaczyć największy posąg 

Buddy z brązu. Pożegnalna kolacja. 

Przelot do Warszawy z przesiadką.

 18  Powrót do Warszawy

Majestatyczna 
rzeka Jangcy 
pośród wielu 

 innych atrakcji 
Państwa Środka

Chiny

Termin:     Symbol:
27 04 – 14 05 2019  CJAN–4/19
10 07 – 27 07 2019  CJAN–7/19
04 09 – 21 09 2019  CJAN–9/19
05 10 – 22 10 2019 CJAN–10/19

Cena:    6480 PLN + 1890 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na  

trasach wewnętrznych wg programu.

2.  Przejazdy pociągami wg programu. 

3.  Transfery i przejazdy wg programu  

autokarami lub mikrobusami.

4.  Rejsy statkiem i łodzią wg programu. 

5.  Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 

2-os. z łazienką i klimatyzacją. Rejs statkiem 

o standardzie 4*.

6.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

7.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

8.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) wraz z jed-

ną szklanką napoju, oprócz Hongkongu.

9.  Wizę chińską.

10.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Dodatkowych napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(85 USD płatne na miejscu).

3.  Opłaty serwisowej na statku (15 USD).

4.  Dopłaty do pok. 1-os: 590 USD .

5.  Atrakcji fakultatywnych.

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 
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 7  Xi'an | Lhasa 
Przelot do Lhasy – stolicy Tybetu – 

miasta położonego na wysokości 3685 

m n.p.m. Popołudnie przeznaczymy 

na odpoczynek i aklimatyzację do wa-

runków wysokogórskich. Dla chętnych 

spacer, aby podziwiać oświetlony wie-

czorem pałac Potala. Nocleg w Lhasie.

 8  Lhasa 
Zwiedzanie pałacu Potala  – perły 

architektury Dachu Świata, 13-piętro-

wej budowli, dawnego zimowego pała-

cu dalajlamów. Pałac Potala, podzielo-

ny na Pałac Czerwony oraz Pałac Biały, 

składa się z tysięcy pomieszczeń, 

w których znajdują się m.in. stupy da-

lajlamów, święte posągi, kolekcje sutr 

i relikwii. Zwiedzanie świątyni 

Jokhang , jednego z najświętszych 

miejsc buddyzmu oraz spacer po ulicy 

Barkhor, będącej trasą pielgrzymek 

wokół świątyni. Nocleg w Lhasie.

 9  Lhasa | jezioro Yamdrok
Wizyta w klasztorze Drepung, nie-

gdyś największym klasztorze na świe-

cie, siedzibie dalajlamów do XVII w. 

oraz w parku Norbulingka (Parku 

Klejnotów) , byłej letniej rezydencji 

dalajlamów. Krajobrazowa wycieczka 

poza Lhasę nad położone na wysoko-

ści 4500 m n.p.m., otoczone górskimi 

szczytami jezioro Yamdrok. Jezioro 

o kształcie skorpiona jest jednym 

 1  Wylot z Warszawy
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Pekinu z przesiadką.

 2  Pekin  
Przylot do Pekinu. Przejazd na plac 

Bramy Niebiańskiego Spokoju 

(Tian'anmen), jeden z największych 

publicznych placów na świecie, na 

którym znajduje się Mauzoleum Mao 

Zedonga i Pomnik Bohaterów Ludo

wych. Zwiedzanie Świątyni Nieba  

– najpiękniejszej pekińskiej świątyni. 

Spacer po ulicy Qianmen, łączącej 

Zakazane Miasto ze Świątynią Nieba. 

W dawnych czasach cesarz podążał 

nią dwa razy w roku, by pokłonić się 

Niebu. Nocleg w Pekinie.

 3  Pekin | Wielki Mur 
Wycieczka poza miasto, aby oglądać 

słynny Wielki Mur . Wizyta 

w warsztacie ceramicznym, gdzie 

tradycyjną wciąż metodą wykonywa-

ne są misternie dekorowane przed-

mioty ceramiki cloisonne, zwane 

Chiny z Tybetem i rejsem po Jangcy  16 dni

jez.Yamdrok

Szanghaj

Zhujiajiao

Pekin

Xi’an
Lhasa

Chongqing
Yichangd

„błękitem z Jintai”. Wieczorem kolacja 

z degustacją kaczki po pekińsku 

która będzie jednym z wielu dań. Noc-

leg w Pekinie.

 4  Pekin 
O poranku lekcja taijiquan (tai chi) 

– tradycyjnej gimnastyki chińskiej 

w jednym z parków. Zwiedzanie Pała

cu Cesarskiego , znanego jako Zaka-

zane Miasto. Podczas zwiedzania 

przejdziemy przez oficjalną, ceremo-

nialną część pałacu m.in. Pawilon Naj

wyższej Harmonii, ale również mniej 

oficjalną, aby zobaczyć jak mieszkały 

cesarzowe i cesarski dwór. Spacer po 

Wzgórzu Węglowym, skąd rozpo-

ściera się widok na Zakazane Miasto 

i centrum Pekinu. Spacer po dzielnicy 

Houhai, pełnej klimatycznych barów, 

restauracji, a równocześnie okolicy 

hutongów – najstarszej części Pekinu. 

Spektakl opery pekińskiej, połączenia 

sztuki mimicznej, śpiewu, tańca i akro-

bacji. Nocleg w Pekinie.

 5  Pekin
Przejazd obok obiektów olimpij

skich z 2008 roku. Zobaczymy (z ze-

wnątrz)  imponującą Kostkę Wodną 

i majestatyczne Ptasie Gniazdo. 

Zwiedzanie Pałacu Letniego  – jed-

nego z największych cesarskich ze-

społów pałacowo-ogrodowych 

w Chinach. Podczas spaceru 

zobaczymy Pawilon Życzliwości 

i Długowieczności, Pawilon Nefry

towych Fal, przejdziemy Długą Gale

rią, która kryje prawie 14000 unikal-

nych malowideł, do podnóża 

Wzgórza Długowieczności, skąd 

roztacza się piękny widok na Jezioro 

Kunming, Most Siedemnastu Łu

ków i nieodległe Pachnące Wzgórza. 

Zwiedzanie pałacu będzie również 

okazją, aby poznać losy cesarzowej 

Cixi, najpotężniejszej kobiety rządzą-

cej Chinami. Wizyta w centrum ho

dowli pereł, gdzie poznamy sposób 

hodowli i różnorodność tych klejno-

tów. Wyjazd nocnym pociągiem do 

Xi’an (miejsca sypialne).

 6  Xi’an | Armia Terakotowa
Przyjazd do Xi’an – stolicy trzynastu 

chińskich dynastii, miasta o historii 

2200 lat. Wizyta w muzeum Armii 

Terakotowej , pochodzącej z III w. 

p.n.e. Poznamy historię Qin Shihuang-

di i największej archeologicznej tajem-

nicy Chin – Mauzoleum Pierwszego 

Cesarza oraz zwiedzimy zakład, gdzie 

wykonuje się kopie żołnierzy z terako-

ty. Wizyta w dzielnicy muzułmańskiej 

i w pochodzącym z XIV w. Wielkim 

Meczecie – miejscach przenikania się 

kultury islamu i tradycji chińskiej. Uro-

czysta kolacja: bankiet pierożkowy 

– degustacja kilkunastu rodzajów 

pierogów chińskich. Nocleg w Xi’an. 

 � Lhasa oraz Yamdrok – jezioro 
w kształcie skorpiona

 � słynne buddyjskie groty Dazu 
w pobliżu Chongqing

 � Zhujiajiao – tradycyjna wodna 
wioska licząca 900 lat 
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Termin:  Symbol:
25 04 – 10 05 2019 CJAT–4/19
25 07 – 09 08 2019 CJAT–7/19
12 09 – 27 09 2019 CJAT–9/19
10 10 – 25 10 2019 CJAT–10/19

Cena:  6480 PLN + 1860 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na  

trasach wewnętrznych wg programu.

2.  Przejazdy pociągami wg programu. 

3.  Transfery i przejazdy wg programu  

autokarami lub mikrobusami.

4.  Rejs statkiem o standardzie 4* po rzece 

Jangcy. 

5.  Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 

2-os. z łazienką i klimatyzacją.  

W Lhasie hotel o standardzie 3*.

6.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

7.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

8.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) wraz z jed-

ną szklanką napoju.

9.  Wizę chińską.

10.  Zezwolenie na wjazd do Tybetu. 

11.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Dodatkowych napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(85 USD, płatne na miejscu).

3.  Opłaty serwisowej na statku (15 USD).

4.  Dopłaty do pok. 1-os: 550 USD.

5.  Atrakcji fakultatywnych.

 
Aktywne zwiedzanie 

oraz wypoczynek 
podczas rejsu

z czterech świętych jezior Tybetu. 

Powrót do Lhasy. Nocleg w Lhasie.

 10  Lhasa | Chongqing
Przelot do Chongqing – największe-

go spośród czterech miast wydzielo-
nych, zamieszkanego przez ponad 30 

mln mieszkańców. Jeśli czas pozwoli 

zwiedzanie znajdujących się w pobliżu 

Chongqing grot Dazu , które sta-

nowią jeden z trzech najsłynniejszych 

chińskich zespołów jaskiń. Wyrzeź-

bione w nich ponad 50 tys. postaci to 

wspaniały przykład sztuki buddyjskiej 

z czasów dynastii Tang i Song 

(VII – XII w.). Wieczorem zaokręto

wanie na statek. Nocleg na statku.

 

 11  rejs po Jangcy 
Rozpoczęcie rejsu rzeką Jangcy, która 

przez wieki jako jedyna drogą łączyła 

Syczuan ze wschodnimi Chinami. Za-

leżnie od decyzji kapitana statku zwie-

dzanie starożytnej pagody Shibaozhai 

z wznoszącym się na klifie Pałacem 

Orchidei lub postój w Fengdu i zwie-

dzanie tzw. Miasta Duchów, w którym 

umieszczono figury przedstawiające 

demony i władców świata podziem-

nego. Czas wolny na statku można 

poświęcić na spokojną kontemplację 

krajobrazu, lekturę lub korzystanie 

z oferowanych atrakcji (ćwiczenia, 

seanse filmowe). Nocleg na statku.

 12  rejs po Jangcy 
Dalszy rejs, by w ciągu dnia podziwiać 

Trzy Przełomy Jangcy (Przełom Qu

tang, Przełom Wu i Przełom Xiling), 

które od tysiącleci stanowią źródło 

inspiracji dla chińskich artystów. Jeśli 

stan wody pozwoli przesiądziemy 

się na mniejsze łodzie, aby popłynąć 

przez tzw. Małe Trzy Przełomy na 

Daning, dopływie Jangcy, lub odbę-

dziemy spływ innym z dopływów 

rzeki – strumieniem Shennong. Po 

południu dopłyniemy już do Wielkiej 

Tamy Trzech Przełomów, jednego 

z największych projektów hydrolo-

gicznych na świecie, którą obejrzymy 

z zewnątrz lub przepływając przez 

skomplikowany system śluz (niekiedy 

łodzie zatrzymują się przed tamą). 

Nocleg na statku.

 13  Yichang | Szanghaj
Rejs zakończymy w Yichang, skąd 

przejedziemy szybkim pociągiem do 

Szanghaju (ok. 8 godz.), najbardziej 

kosmopolitycznego i fascynującego 

miasta Chin. Nocleg w Szanghaju.

 14  Szanghaj | Zhujiajiao 
Przejazd do położonej na wodzie, 

liczącej 900 lat historii i przepojonej 

klimatem dawnych Chin miejscowości 

Zhujiajiao. Zwiedzanie miasteczka 

oraz rejs łódką po kanałach. Powrót 

do Szanghaju. Wizyta w ogrodzie Yu 

i pobliskim miasteczku handlowym 

Yuyuan, zwanym starym miastem. 

Czas wolny na zanurzenie się w setki 

stoisk m.in. ze znanym chińskim przy-

smakiem „śmierdzące tofu”, zakupy 

herbaty, biżuterii czy pamiątek z okre-

su Wielkiego Marszu. Spacer po bul-

warze nad rzeką Huangpu – słynnym 

Bundzie oraz po kolorowej i pełnej 

życia ulicy Nankińskiej. Wieczorem 

występ akrobatów chińskich. Noc-

leg w Szanghaju.

 15  Szanghaj 
Wizyta w nowoczesnej dzielnicy 

Pudong, która jest wizytówką miasta 

i dowodem potęgi ekonomicznej Chin. 

Aby podziwiać panoramę Szanghaju 

wjedziemy windą na taras widokowy 

wieży telewizyjnej „Perła Orientu” lub 

majestatycznego budynku Jinmao. 

Spacer po głównym placu miasta – 

placu Ludowym oraz zwiedzanie 

Muzeum Szanghajskiego, posiada-

jącego jedną z najlepszych kolekcji 

sztuki w Chinach. Wizyta w Xintiandi 

– dawnej koncesji francuskiej, obecnie 

dzielnicy kawiarni i pubów. Jeśli czas 

pozwoli zajrzymy również do sklepu 

z jedwabiem. Nocleg w Szanghaju.

 16  Wylot z Chin 
Przelot do Warszawy z przesiadką.

Chiny

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
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przez lud Sani do miejscowości Lunan 

i zwiedzanie Kamiennego Lasu  

– imponującego zespołu wapiennych 

skał uformowanych przez deszcz 

i wiatr. Możliwość spacerów i mnóstwa 

fantastycznych fotografii, które ubar-

wią ubrani w tradycyjne stroje prze-

wodnicy. Przejazd szybkim pociągiem 

do Kaili, położonego w sercu Autono-

micznej Prefektury Ludów Miao 

i Dong. (ok. 3 godz.). Nocleg w Kaili.

 8  Kaili 
Kaili to baza wypadowa do wędró-

wek po wsiach mniejszości. Wizyta 

w Jidao, wiosce mniejszości Miao, 

jest okazją do obserwacji rytuałów, 

które przetrwały przez wieki. Przejazd 

do Datang i spacer wśród charakte-

rystycznych spichlerzy na palach. 

Podczas wizyt we wsiach Miao jest 

szansa zobaczyć produkcję batików, 

a w wiosce Paika także lusheng – ty-

powego w tym regionie bambusowe-

go instrumentu. Zwiedzanie Muzeum 

Etnograficznego w Kaili. Kaili będzie 

naszą bramą do najciekawszych pod 

względem etnicznym regionów Chin. 

Nocleg w Kaili.

  

a następnie królestwa Dali. Droga 

prowadzić będzie przez okolice gór 

Cangshan. Po drodze postój w Xi zhou 

i krótki spacer po miasteczku, podczas 

którego zwiedzimy również lokalne 

domostwo. Zwiedzanie starego mia

sta Dali oraz wizyta na kawiarnianej 

ulicy Cudzoziemców. Nocleg w Dali. 

 

 6  Dali | Kunming   
Czas wolny w Dali na spacery wśród 

straganów starego miasta lub fakulta-

tywną wycieczkę do kompleksu Trzech 

Pagód. Przejazd szybkim pociągiem 

do Kunming (ok. 2 godz.) – Miasta 

Wiecznej Wiosny, stolicy prowincji 

Yunnan. Kunming to atrakcyjne miasto, 

duży węzeł komunikacyjny i równo-

cześnie kameralny świat mniejszości 

etnicznych całej prowincji. Po drodze 

zwiedzanie Bambusowej Świątyni, 

gdzie  znajdziemy wyrzeźbione liczne 

postacie mitycznych arhatów. Fakul-

tatywnie przedstawienie „Impresja 

z Yunnanu”. Nocleg w Kunming.

 7  Kunming | Kamienny Las | 
Kaili
Przejazd przez tereny zamieszkiwane 

 4  Lijiang | Park Śnieżnej 
Góry Nefrytowego Smoka  
Wycieczka w okolice Śnieżnej Góry 

Nefrytowego Smoka, gdzie nad brze-

giem Rzeki Białej Wody natura utwo-

rzyła spektakularne wapienne tarasy. 

Krótka piesza wycieczka. Powrót na 

Łąkę Suchego Morza, aby obejrzeć 

niezwykły spektakl „Impresja z Li

jiang” – spektakularne przedstawienie 

z udziałem setek aktorów w niezwy-

kłej scenerii krajobrazów okolic Lijiang. 

Udamy się do niewielkiej, urokliwej wsi 

Baisha i obejrzymy starożytne freski 

ludu Naxi. Jeśli czas pozwoli zajrzymy 

również do instytutu hafciarstwa, 

gdzie stosuje się metody tkackie o wie-

lowiekowej tradycji. Nocleg w Lijiang.

 

 5  Lijiang | Shuhe | Xizhou | 
Dali  
Zwiedzanie starożytnej miejscowości 

Shuhe położonej na Konnym Szlaku 

Herbaty, czyli prowadzącej z Birmy 

przez Yunnan i Tybet południowej 

odnogi Jedwabnego Szlaku. Przejazd 

do Dali (ok. 3 godz.), miejscowości 

zamieszkanej głównie przez mniej-

szość etniczną Bai. Do XIII w. miasto 

to było stolicą królestwa Nanzhao, 

Barwy Yunnanu, melodie Guizhou 15 dni

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Chengdu lub Chongqing z przesiadką.

 2  Chengdu | Chongqing  
Przylot do Chengdu lub Chongqing. 

W przypadku przylotu do Chengdu, 

przejazd do Chongqing – największe-

go spośród czterech miast wydzie-

lonych Chin, liczącego ponad 30 mln 

mieszkańców. Jeśli czas pozwoli, 

krótkie zwiedzanie miasta. Nocleg 

w Chongqing.

 

 3  Chongqing | Lijiang   
Przelot do Lijiang – miasta o historii 

ponad 800 lat malowniczo położone-

go w północnym Yunnanie. Wizyta 

w parku Stawu Czarnego Smoka, 

z którego rozciąga się widok na Śnież-

ną Górę Nefrytowego Smoka. Przy 

odrobinie szczęścia spotkamy tu jed-

nego z miejscowych szamanów. Zwie-

dzanie starego miasta  w Lijiang. Na 

gwarnym centralnym placu miał swój 

początek słynny szlak koni i herbaty. 

Nocleg w Lijiang.
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

 9  Kaili | Tang An | Zhaoxing
Przejazd do Tang An (ok. 3 godz.), 

niewielkiej tradycyjnej wsi położonej 

powyżej Zhaoxing. Spacer z Tang An 

do Zhao xing (ok. 7 km) to okazja do 

obserwacji życia mieszkańców mniej-

szości Dong oraz okolicznych tara

sów ryżowych. Wieczorny spektakl 

ludowych pieśni mniejszości Dong 

będzie okazją, aby posłuchać „wielkich 

pieśni”, z których słyną Dongowie. 

Nocleg w Zhaoxing.  

 

 10  Zhaoxing | Sanjiang | 
Longsheng  
Przejazd (ok. 3 godz.) przez niewielkie 

miasteczko Sanjiang i przejście przez 

Most Wiatru i Deszczu w nieodle-

głym Chengyang (dojazd ok. 1 godz.). 

Wzniesiony z cedrowych belek most 

pełni również funkcję świątyni po-

święconej duchom rzek. Przejazd do 

Longsheng (ok. 1,5 godz. + dojście 

pieszo ok. 45 min.), wioski mniejszości 

etnicznych Regionu Autonomicznego 

Guangxi. Okolice Longsheng słyną 

z krajobrazu tarasów ryżowych Smo

czego Grzbietu, jednych z najpięk-

niejszych w całych Chinach. W wiosce 

można poznać styl życia mniejszości 

Dong, Zhuang, Miao i Yao. Nocleg 

w guest housie na tarasach ryżowych.

 

 11  Longsheng | Guilin  
Spacer po tarasach ryżowych (ok. 2 

godz.) m.in. do jednego z punktów 

widokowych. Przejazd do Guilin po-

czątkowo brzegiem bystrej rzeki Rui, 

następnie przez pola uprawne pomelo 

i mandarynek (ok. 2 godz.). Jeśli czas 

pozwoli krótki przystanek na plantacji 

herbaty, gdzie dowiemy się, jaka 

herbata zapewnia nieśmiertelność 

i dlaczego najlepsze herbaty chiń-

skie to herbaty sprzed jasności oraz 

spróbujemy naparu z kilku cenionych 

gatunków liści. Po przyjeździe do Gu-

ilin, wizyta przy Górze Trąby Słonia – 

symbolu miasta. Nocleg w Guilin.

 

 12  Guilin | rejs po rzece Li | 
Yangshuo   
Wycieczka statkiem wycieczkowym 

po rzece Li do miejscowości Yang

shuo. Lunch na statku. Trasa wiedzie 

wśród malowniczych wapiennych 

wzgórz o fantazyjnych kształtach, 

których szczyty odbijają się w wodzie. 

Czas wolny by cieszyć się atmosferą 

Yangshuo. Wieczorem fakultatywnie 

spektakl „Impresja z Yangshuo” – 

przedstawienie na wodzie autorstwa 

reżysera Zhang Yimou z udziałem 

setek artystów. Nocleg w Yangshuo.

 13  Yangshuo | Guilin | 
Chongqing   
Przejazd do Guilin. Transfer na dwo-

rzec i przejazd szybkim pociągiem do 

Chongqingu (ok. 5 godz.), pod wzglę-

dem ludności największej aglomeracji 

na świecie. Nocleg w Chongqing.

 14  Chongqing (Chengdu)
Zwiedzanie znajdujących się w pobliżu 

Chongqing grot Dazu , które stano-

wią jeden z trzech najsłynniejszych 

chińskich zespołów jaskiń. Wyrzeźbio-

ne w nich ponad 50 tys. postaci stano-

wi wspaniały przykład sztuki buddyj-

skiej z czasów dynastii Tang i Song (VII 

– XII w.). Nocleg w Chongqing lub prze-

jazd do Chengdu i nocleg w Chengdu.

 

 15  Wylot z Chin 
Przelot do Warszawy z przesiadką.

Termin:  Symbol:
29 04 – 13 05 2019 CYUG–4/19 
05 08 – 19 08 2019* CYUG–8/19
07 10 – 21 10 2019 CYUG–10/19

Cena:  6480 PLN + 1490 USD
* Cena wyższa o 80 USD

Piękna przyroda 
oraz koloryt 

mniejszości 
etnicznych  

południa Chin

Chiny Południowe

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na  

trasach wewnętrznych wg programu.

2.  Przejazd pociągiem wg programu.

3.  Transfery i przejazdy wg programu  

autokarami lub mikrobusami.

4.  Rejs statkiem wg programu. 

5.  Zakwaterowanie w hotelach 4*  w po-

kojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją, 

w Zhao xing i Longsheng w guesthousach. 

6.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

7.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

8.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) wraz z jed-

ną szklanką napoju.

9.  Wizę chińską.

10.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Dodatkowych napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(65 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 340 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych.

 � stare miasta na Konnym Szlaku Herbaty w Yunnanie
 � czas wolny na doświadczanie atmosfery Yangshuo 
 � unikalny cedrowy Most Wiatru i Deszczu w Chengyang

Chongqing

Lijiang

Dali Kunming

Kaili
Yangshuo

Zhaoxing
Śnieżna Góra
Nefrytowego 
Smoka

Guilin

Longsheng

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
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z punktów widokowych. Po śniadaniu 

będziemy kontynuować wędrówkę 

w górach, aby oglądać Szczyt Lwa, 

Szczyt Pędzla Siejącego Kwiaty 

i Szczyt Początku Wiary. Zjazd 

kolejką do podnóża gór i przejazd na 

dworzec kolejowy. Przejazd szybkim 

pociągiem do Changsha (ok. 4 godz.), 

stolicy prowincji Hunan w środko-

wych Chinach. Nocleg w Changsha.

  

 7  Changsha | Park 
Narodowy Zhangjiajie
Przejazd do Zhangjiajie  (ok. 

4 godz.). Miejsce to znane jest na 

całym świecie z pionowych skał 

w kształcie kolumn, których szczyty 

zdają się ginąć w chmurach. Zasłynęło 

również jako pierwowzór gór Hallelu-

jah w światowym hicie filmowym 

„Avatar”. Spacer nad Złotym Stru

mieniem wijącym się przed doliny, 

góry i klify, skąd roztacza się piękny 

widok na okoliczny krajobraz. Prze-

jazd nad jezioro Baofeng, krótki rejs 

po jeziorze i możliwość podziwiania 

spektakularnego wodospadu Bao

feng. Nocleg w Zhangjiajie. 

  

 8  Zhangjiajie
Całodniowy pobyt na terenie Zhang-

jiajie. Wjazd najwyższą windą na 

atmosferę dawnych Chin i gdzie naj-

starsze budynki mają siedemset lat. 

Nocleg w Tunxi.

 5  Żółte Góry 
Wjazd kolejką linową na teren 

Żółtych Gór. Około godzinna wę-

drówka do miejsca noclegu wiedzie 

przez najsłynniejsze regiony gór. 

(Tego dnia bagaż zostawimy w Tunxi, 

zabierając ze sobą tylko najpotrzeb-

niejsze rzeczy). Piesza wycieczka 

będzie również okazją do obserwacji 

skrywającego szczyty „morza chmur”, 

przybierających przedziwne kształty 

sosen oraz fantazyjnych formacji skal-

nych. Po krótkim odpoczynku wejście 

na punkt widokowy Latająca Skała 

(Feilaishi), Szczyt Światła (Guang-

ming Ding), gdzie znajduje się stacja 

meteorologiczna, Pawilon 

Rozproszonych Chmur 

(Paiyunting). Nocleg w re-

jonie Żółtych Gór.

 

 6  Żółte Góry | 
Changsha  
Dla chętnych po-

budka przed świ-

tem, aby obser-

wować wschód 

słońca z jednego 

nieśmiertelność i dlaczego najlepsze 

herbaty chińskie to herbaty sprzed 

jasności oraz popróbujemy kilku ro-

dzajów naparu z tradycyjnych czarek. 

Fakultatywnie wieczorny spektakl 

„Impresja znad Jeziora Zachodniego”. 

Nocleg w Hangzhou.

 

 4  Hangzhou | Żółte Góry   
Przejazd (ok. 4 godz.) do masywu 

świętych gór taoizmu i buddyzmu 

– Żółtych Gór (Huang Shan) . 

W drodze zatrzymamy się na spacer 

ulicami malowniczych wiosek Hong

cun  i Nanping. Zajrzymy na plan 

filmowy w wiosce Nanping. Tu słynny 

chiński reżyser Zhang Yimou nakręcił 

nominowany w 1991 r. do Oscara film 

„Ju Dou”. Po przyjeździe do podnóża 

gór, zwiedzanie starego miasta han-

dlowego Tunxi, które zachowało 

Trasa Krajobrazowa  15 dni

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Szanghaju z przesiadką.  

 2  Szanghaj | Hangzhou   
Przylot do Szanghaju i przejazd do 

Hangzhou, stolicy Południowej 

Dynastii Song (XII – XIII w.), którym 

zachwycał się już Marco Polo. Chińskie 

powiedzenie głosi, że „W niebie jest raj, 

a na ziemi są Suzhou i Hangzhou”. Wy-

cieczka statkiem po jeziorze Zachod

nim , otoczonym parkami, mostkami 

i groblami. Rejs po jeziorze pozwoli 

wypocząć oraz poznać unikalny cha-

rakter miasta, jego nowoczesne i staro-

żytne oblicze. Nocleg w Hangzhou.

 3  Hangzhou 
Wizyta przy zboczu góry Feilaifeng 

(Szczyt Który Przyleciał z Daleka), 

gdzie znajdują się rzeźby powstałe 

między X i XIV w. oraz w świątyni 

Ucieczki Duszy, jednej z najpiękniej-

szych świątyń w tej części Chin, pełnej 

rzeźb, malowideł i fascynujących 

historii. Wizyta na plantacji herbaty 

Longjing (Smoczej Studni) – jednej 

z najbardziej znanych i najlepszych 

zielonych herbat świata. Na plantacji 

dowiemy się, jaka herbata zapewnia 

 � Huang Shan – najbardziej malownicze góry Chin
 � fantastyczne góry Tianmen – Brama do Nieba
 � święta góra Emei i Wielki Budda z Leshan

Szanghaj
Hangzhou

Chengdu

Changsha
Emei

Leshan
Żółte GóryTianmen

Zhangjiajie

-
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

świecie, Windą Stu Smoków, na górę 

(326 m). Pobyt na terenie rezerwatu, 

w szczególności w jego części zwanej 

Yuanjiajie jest okazją do podziwiania 

zapierających dech w piersi widoków 

na okoliczne krajobrazy. W miarę 

możliwości dotrzemy w najpiękniej-

sze części tego fragmentu rezerwatu, 

a następnie przejedziemy parkowym 

autobusem do części zwanej Tianzi 

Shan, aby zobaczyć m. in. Kamienny 

Las Zachodniego Morza. Po zwie-

dzaniu zjedziemy kolejką w dół. Noc-

leg w Zhangjiajie. 

 

 9  Zhangjiajie | góry Tianmen 
(Brama do Nieba) 
Spacer po szklanym moście Wiel

kiego Kanionu Zhangjiajie. Jest to 

najwyższy i najdłuższy na świecie 

most z podłogą z przezroczystego 

szkła, zawieszony 300 m nad ziemią 

ma długość 430 m i szerokość 6 m. 

Może pomieścić naraz 800 osób. 

Przejazd w okolice gór Tianmen, 

znanych jako Brama do Nieba. Wjazd 

najdłuższą na świecie kolejką linową 

(30 min, 7,5 km). Trasa spacerowa 

z majestatycznymi widokami wiedzie 

dookoła góry zawieszoną niemal 

w powietrzu ścieżką, z której w kilku 

miejscach można wchodzić na szklane 

mosty (wejście na mosty dodatkowo 

płatne). Kulminacyjnym punktem 

wycieczki będzie Brama do Nieba, 

skalne okno, wysokie na ponad 130 

m, najwyższa tego typu formacja 

skalna na świecie. Nocleg w rejonie 

gór Tianmen. 

 

 10  góry Tianmen | Chengdu
Transfer na lotnisko i przelot do 

Chengdu (lub Chongqingu) w pro-

wincji Syczuan. Wizyta w tybetańskiej 

dzielnicy Wuhou, gdzie w okolicy 

świątyni toczy się towarzysko-kuli-

narne życie miasta. Spacer handlową 

uliczką Jinli. Nocleg w Chengdu.

   

 11  Chengdu | Leshan | Emei 
Przejazd do miejscowości Leshan (ok. 

2 godz.), gdzie znajduje się liczący 

71 m wysokości, największy na świe-

cie rzeźbiony w skale posąg Buddy . 

Następnie wyprawa do podnóża góry 

Emei (Emei Shan)  – jednej z czte-

rech chińskich świętych gór buddy-

zmu. Jej szczyt wznosi się na wysokość 

3099 m n.p.m. Nocleg w Emei.

 12  góra Emei | Chengdu
Wjazd kolejką na górę Emei, 

gdzie znajdują się liczne zabytki 

historyczne, takie jak Świątynia 

Dziesięciu Tysięcy Lat czy Świątynia 

Wdzięczności dla Kraju. Niespieszna 

wędrówka po górze zajmie nam kilka 

godzin. Powrót do Chengdu. Nocleg 

w Chengdu.

 

 13  Chengdu 
Wizyta w centrum hodowli pand na 

obrzeżach Chengdu. Panda wielka 

to symbol Chin i ukochane zwierzę 

mieszkańców Państwa Środka. Naro-

dziny każdego nowego osobnika wita-

ne są z ogromną radością. Zwiedzanie 

świątyni Bóstwa Mądrości (Wen-

shu) – zespołu świątyń buddyjskich. 

Posiłek w regionalnej restauracji jest 

okazją do spróbowania oryginalnej, 

słynnej na całym świecie kuchni sy

czuańskiej. Nocleg w Chengdu.

 14  Chengdu | Dujiangyan
Przejazd do Dujiangyan i zwiedzanie 

systemu irygacyjnego , którego 

początki sięgają III w. p.n.e. i który 

wciąż działa, regulując rzekę Min. Jeśli 

czas pozwoli spacer po centrum zre-

konstruowanym w tradycyjnym stylu. 

Wylot do Warszawy z przesiadką.

 15  Powót do Warszawy

Termin:  Symbol:
20 06 – 04 07 2019 CKRA–6/19
12 09 – 26 09 2019 CKRA–9/19

Cena:  6480 PLN + 1410 USD

Najpiękniejsze 
 w Chinach 

parki krajobrazowe

Chiny Południowe

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na trasach 

wewnętrznych wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu auto-

karami lub mikrobusami.

3.  Rejsy statkiem wg programu. 

4.  Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 

2-os. z łazienką i klimatyzacją. 

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) wraz z jed-

ną szklanką napoju.

8.  Wizę chińską.

9.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Dodatkowych napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(65 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 370 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych.

Nowość w trasie: Brama do Nieba

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
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 7  Lanzhou  
Przyjazd do Lanzhou, które łączy 

pustynne tereny północnego zachodu 

z Chinami środkowymi, a w przeszłości 

było jednym z większych ośrodków Je-

dwabnego Szlaku. Zwiedzanie miasta: 

park Wzgórza Białej Pagody, którego 

nazwa nawiązuje do konstrukcji z XIII 

w.; Muzeum Prowincji Gansu, gdzie 

przechowywany jest słynny na cały 

świat Lecący Koń – licząca 2 tys. lat, 

znaleziona w grobowcu cesarza z dyn. 

Han rzeźba z brązu; Most Sun Jatse

na, pierwszy stalowy most w górnym 

biegu Żółtej Rzeki. Nocleg w Lanzhou.

 8  Lanzhou | Wuwei  
Przejazd do Wuwei (ok. 4 godz.), 

miasta, które zamyka od wschodu 

korytarz Hexi, drogę, którą trady-

cyjnie biegł Jedwabny Szlak. Wizyta 

w świątyni Leitai, gdzie znajduje się 

grobowiec cesarski dynastii Han 

oraz w świątyni Konfucjusza, zespole 

pawilonów otoczonych ogrodem. Na 

jego terenie znajduje się kamień z tek-

stami w tajemniczym i nadal badanym 

języku xixia oraz imponująca brama 

południowa, przypominająca o wspa-

niałościach starożytnej architektury. 

Nocleg w Wuwei.

 

Świątynia Pięciu Wież. Przejazd do 

znajdujących się ok. 80 km od Hohhot 

stepów Xilamuren. Historia Mongolii 

Wewnętrznej związana jest z bezkre-

snymi trawiastymi równinami. Wizyta 

w Xilamuren obejmie ucztę m.in. 

w postaci przyrządzanej w lokalny 

sposób baraniny, oglądanie tradycyj-

nych zawodów sportowych takich jak 

łucznictwo czy zapasy, a także odwie-

dzenie jednego z miejsc kultu. Nocleg 

w domkach stylizowanych na jurty. 

 5  stepy Xilamuren | Hohhot 
| Baotou
Powrót do Hohhot. Przejazd do 

Baotou. Wycieczka do nieodległego 

Wąwozu Grających Piasków, gdzie 

niektóre wydmy wznoszą się na wyso-

kość 90 m. Nocleg w Baotou.

 6  Baotou 
Wizyta w klasztorze Wudang, 

pochodzącym z 1749 r., najlepiej 

zachowanym klasztorze buddyzmu 

tybetańskiego w regionie, należącym 

do szkoły Gelug (Żółtych Czapek). 

Transfer na dworzec kolejowy i wy-

jazd nocnym pociągiem do Lanzhou 

– stolicy prowincji Gansu. 

ale również mniej oficjalną, aby zoba-

czyć jak mieszkały cesarzowe i cesar-

ski dwór. Zwiedzanie Pałacu Letnie

go – jednego z największych 

cesarskich zespołów pałacowo-ogro-

dowych w Chinach. Podczas spaceru 

po terenie pałacu zobaczymy Pawi

lon Życzliwości i Długowieczności, 

Pawilon Nefrytowych Fal, przejdzie-

my Długą Galerią, która kryje prawie 

14000 unikalnych malowideł, do 

podnóża Wzgórza Długowieczności, 

skąd roztacza się piękny widok na 

Jezioro Kunming, Most Siedemnastu 

Łuków i nieodległe Pachnące Wzgó-

rza. Wizyta w pałacu będzie również 

okazją, aby poznać losy cesarzowej 

Cixi, najpotężniejszej kobiety rządzą-

cej Chinami. Wizyta w centrum ho

dowli pereł. Przejazd nocnym pocią-

giem do Hohhot (miejsca sypialne).

 4  Hohhot | stepy Xilamuren
Przyjazd do Hohhot, stolicy Mongolii 

Wewnętrznej, dopiero od 1952 r. 

Miasto przyciąga miłośników bez-

kresnych stepów i daje możliwość 

obserwowania życia przedstawicieli 

mniejszości mongolskiej. Zwiedzanie: 

największa w mieście, wybudowana 

w XVI w. świątynia Da Zhao, utrzy-

mana w hinduskim stylu nietypowa 

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Pekinu z przesiadką. 

 2  Pekin 
Przylot do Pekinu. Zwiedzanie Świą

tyni Nieba – najpiękniejszej pekiń-

skiej świątyni. Spacer po ulicy Qian

men, leżącej na osi łączącej Zakazane 

Miasto ze Świątynią Nieba. W daw-

nych czasach cesarz podążał nią, aby 

dwa razy w roku pokłonić się Niebu. 

Przez lata zapomniana, dziś ulica wy-

piękniała, stając się jednym z najmod-

niejszych i najciekawszych w mieście 

deptaków. Nocleg w Pekinie.

 

 3  Pekin
Zwiedzanie Pałacu Cesarskiego , 

znanego jako Zakazane Miasto. Pod-

czas zwiedzania przejdziemy przez 

oficjalną, ceremonialną część pałacu 

m.in. Pawilon Najwyższej Harmonii, 

Tęczowe Góry na Jedwabnym Szlaku  14 dni
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

 9  Wuwei | Zhangye | Góry 
Tęczowe Danxia
Przejazd do Zhangye (ok. 3 godz.), 

miasta, które pełniło niegdyś funkcję 

postoju dla wędrowców przemie-

rzających Jedwabny Szlak. Wizyta 

w Narodowym Parku Geologicznym 

Zhangye Danxia, zwanym Górami 

Tęczowymi. Park znany jest przede 

wszystkim z niezwykłych kolorów 

skał, które tworzą ostre, nieraz wy-

sokie na setki metrów ściany skalne 

o nietypowych kształtach. Są one 

wynikiem trwającej 24 miliony lat 

erozji piaskowców oraz innych skał, 

z których zbudowane są pogórza. 

W rezultacie krajobraz tworzą, 

przypominające tort, różnobarwne 

warstwy skalne. Obszar ten został 

uznany przez reporterów za jeden 

z najładniejszych krajobrazów for-

macji skalnych w Chinach. Jeżeli czas 

pozwoli wizyta w świątyni Dafo, 

będącej domem dla największego 

w Chinach posągu leżącego Buddy. 

Nocleg w Zhangye. 

 

 10  Zhangye | Jiayuguan  
Dalszy przejazd do Jiayuguan (ok. 

3 godz.), przez wieki uważanego 

przez Chińczyków za ostatni przed 

rozległą pustynią bastion cywilizacji. 

Zwiedzanie pochodzącego z czasów 

dynastii Ming, najbardziej na zachód 

wysuniętego fragmentu Wielkiego 

Muru, twierdzy Jiayuguan oraz tzw. 

wiszącego muru. Wizyta w muzeum 

Wielkiego Muru. Nocleg w Jiayuguan.

 

 11  Jiayuguan | Dunhuang | 
groty Mogao
Przejazd do Dunhuang – ostatniej na 

Jedwabnym Szlaku stacji przed rozle-

głą pustynią Gobi (ok. 5 godz.). Wy-

cieczka do najsłynniejszego zabytku 

Chin północno-zachodnich – grot 

Mogao . Dziesiątki niezwykłych 

i dobrze zachowanych fresków zosta-

ły ponownie odkryte dla świata na 

początku XX w. Nocleg w Dunhuang.

 

 12  Dunhuang | groty 
Mogao | Xi’an 
Przejazd w pobliskie góry Śpiewają

cych Piasków, na terenie której znaj-

duje się jezioro Półksiężyca, Pustynia 

przechodząc w oazę pokazuje tu swe 

szczególne piękno. Pobyt na pustyni 

jest okazją do przejażdżki na wielbłą

dzie. Transfer na lotnisko. Przelot do 

Xi’an, miasta o historii ponad 2200 lat. 

Transfer do hotelu. Nocleg w Xi’an.

 13  Xi’an | Armia 
Terakotowa  
Przejazd do muzeum Armii Terako

towej , pochodzącej z III w. p.n.e. 

Poznamy historię Qin Shihuangdi 

i największej archeologicznej tajemni-

cy Chin – Mauzoleum Pierwszego 

Cesarza oraz zwiedzimy zakład, gdzie 

wykonuje się kopie żołnierzy armii 

terakotowej. Oglądanie Wielkiej Pa

gody Dzikiej Gęsi oraz wizyta w nie-

wielkiej galerii, gdzie zapoznamy się ze 

słynnym malarstwem krajobrazowym 

i chińskim zodiakiem. Wizyta w dziel

nicy muzułmańskiej, gdzie sprzeda-

wane są pamiątki i lokalne przysmaki, 

takie jak: chińska chałwa, chlebki naan 

i owoce żożoby, oraz w pochodzącym 

z XIV w. Wielkim Meczecie – miej-

scach przenikania się kultury islamu 

i tradycji chińskiej. Wieczorem przed

stawienie „Muzyka i taniec z czasów 

dynastii Tang” – unikalne w skali Chin 

przedstawienie z udziałem śpiewaków 

i tancerzy. Uroczysta kolacja: bankiet 

pierożkowy – degustacja kilkunastu 

rodzajów pierogów chińskich. Nocleg 

w Xi’an.  

 14  Wylot z Chin  
Przelot do Warszawy z przesiadką.

Dwie niezwykłe 
twarze Chin: 

stepy Mongolii 
Wewnętrznej 

i pustynie 
Jedwabnego Szlaku

Termin:  Symbol:
30 04 – 13 05 2019 CTEN–4/19  
14 09 – 27 09 2019 CTEN–9/19

Cena:  6480 PLN + 1340 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg programu. 

2.  Przejazdy pociągami wg programu. 

3.  Transfery i przejazdy wg programu mi-

krobusami lub autokarami.

4.  Zakwaterowanie w hotelach 4* w poko-

jach 2-os. z łazienką i klimatyzacją, w Mon-

golii Wewn. jeden nocleg w domkach 

stylizowanych na jurty.

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) wraz z jed-

ną szklanką napoju.

8.  Wizę chińską.

9.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Dodatkowych napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(60 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 290 USD. 

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Tęczowe Góry na Jedwabnym Szlaku  14 dni

Dunhuang

Tęczowe
    Góry Lanzhou

Xi'an

Pekin

HohhotBaotou

Zhangye
WuweiJiayuguan

Chiny

 � niezapomniany widok Danxia Shan, czyli Tęczowych Gór
 � tradycyjna mongolska uczta i nocleg wśród stepów
 � najbardziej na zachód wysunięty odcinek Wielkiego Muru
 � Mogao – Groty Tysiąca Buddów w Dunhuang (IV - XIV w.)
 � przejażdżka na wielbłądzie w jednej z oaz Jedwabnego Szlaku

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.



7 dni w Tybecie – Chiny z Tybetem  18 dni

 4  Szanghaj | Pekin  
Przejazd szybkim pociągiem do Pekinu. 

Dystans ponad 1200 km pokonamy 

w ok. 5 godz. Wizyta na placu Bramy 

Niebiańskiego Spokoju (Tian'an men), 

jednym z największych publicznych 

placów na świecie, na którym znajduje 

się Mauzoleum Mao Zedonga i Po

mnik Bohaterów Ludowych. Zwie-

dzanie Świątyni Nieba  – najpiękniej-

szej pekińskiej świątyni, którą dwa razy 

w roku odwiedzał cesarz, aby pokłonić 

się Niebu. Spacer po dzielnicy hu

tongów – najstarszej części miasta. 

Okazja, by przyjrzeć się bliżej życiu 

zwykłych mieszkańców Pekinu. Noc-

leg w Pekinie.

 5  Pekin | Wielki Mur 
Przejazd obok obiektów olimpijskich 

z 2008 r. Zobaczymy (z zewnątrz) 

imponującą Kostkę Wodną i majesta-

tyczne Ptasie Gniazdo. Wizyta na 

Wielkim Murze . Zwiedzanie jedne-

go z grobowców cesarzy dynastii 

Ming  oraz spacer Aleją Duchów, 

zwaną też Drogą Kamiennych Postaci. 

Wizyta w fabryce cloisonne, charakte-

rystycznej dla Pekinu ceramiki. Spek-

takl opery pekińskiej, połączenia sztu-

ki mimicznej, śpiewu, tańca i akrobacji. 

Nocleg w Pekinie. 

 

 6  Pekin  
Zwiedzanie Pałacu Letniego  – jed-

nego z największych cesarskich 

zespołów pałacowo-ogrodowych 

w Chinach. Podczas spaceru zobaczy-

my Pawilon Życzliwości i Długo

wieczności, Pawilon Nefrytowych 

Fal, przejdziemy Długą Galerią, która 

kryje prawie 14000 unikalnych malo-

wideł, do podnóża Wzgórza Długo

wieczności, skąd roztacza się piękny 

widok na Jezioro Kunming, Most 

Siedemnastu Łuków i nieodległe 

Pachnące Wzgórza. Wizyta w cen

trum hodowli pereł. Zwiedzanie Pa

łacu Cesarskiego , znanego jako 

Zakazane Miasto. Przejdziemy przez 

oficjalną, ceremonialną część pałacu 

m.in. Pawilon Najwyższej Harmonii, 

oraz mniej oficjalną, by zobaczyć jak 

mieszkały cesarzowe i cesarski dwór. 

Spacer po Wzgórzu Węglowym, skąd 

rozpościera się widok na Zakazane 

Miasto i centrum Pekinu. Wieczorem 

kolacja z degustacją kaczki po pekiń

sku.  Wyjazd nocnym pociągiem do 

Xi’an (miejsca sypialne).

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Szang haju z przesiadką.  

 2  Szanghaj   
Przylot do Szanghaju. Przejazd z lotni-

ska superszybką koleją magnetyczną 

Maglev, jedyną taką w Chinach osiąga-

jącą zawrotną prędkość do 431 km/h 

(w zależności od godziny kursowania). 

W centrum rozpoczniemy zwiedzanie 

autokarem. Wizyta w nowoczesnej 

dzielnicy Pudong, która stała się wizy-

tówką miasta i dowodem potęgi ekono-

micznej Chin. Aby podziwiać panoramę 

Szanghaju wjedziemy windą na taras 

widokowy wieży telewizyjnej „Perła 

Orientu” lub majestatycznego budynku 

Jinmao. Spacer po bulwarze nad rzeką  

Huangpu – słynnym Bundzie oraz po 

kolorowej i pełnej życia ulicy Nankiń

skiej. Wizyta w Xintiandi – dawnej 

koncesji francuskiej, obecnie dzielnicy 

kawiarni i pubów. Nocleg w Szanghaju.

 3  Szanghaj 
Zwiedzanie Muzeum Szanghajskiego, 

posiadającego jedną z najlepszych ko-

lekcji sztuki chińskiej. Czas wolny w mu-

zeum pozwoli wybrać interesującą nas 

ekspozycję. Przystanek na głównym 

placu Szanghaju – placu Ludowym, 

gdzie znajdują się unikalny budynek 

miejskiego ratusza oraz Centrum 

Planowania Miasta. Wizyta w ogro

dzie Yu oraz w pobliskim miasteczku 

handlowym Yuyuan, zwanym starym 

miastem. Czas wolny na zanurzenie się 

w setki stoisk m.in. ze znanym chińskim 

przysmakiem chou doufu („śmierdzące 

tofu”), zakupy herbaty, biżuterii czy pa-

miątek z okresu Wielkiego Marszu. Jeśli 

czas pozwoli wizyta w sklepie z jedwa

biem. Wieczorem występ akrobatów 

chińskich Nocleg w Szanghaju.

trasa -7 dni w tibecie

Szanghaj

Pekin

Xi’an

ChengduLhasa

Lhasa

Gyantse
Tingri

Sakja Shigatse

Mount Everest

jez. Yamdrok

Leshan

trasa -7 dni w tibecie

Szanghaj

Pekin

Xi’an

ChengduLhasa

Lhasa

Gyantse
Tingri

Sakja Shigatse

Mount Everest

jez. Yamdrok

Leshan

 � liczący 71 m Wielki Budda z Leshan
 � Yamdrok – tybetańskie święte 

jezioro w kształcie skorpiona
 � Everest base camp i Rongbuk –

najwyżej leżący klasztor świata

24
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Chiny: Tybet

Metropolie Chin, 
skarby Tybetu  

i przygoda  
u podnóża  

Mt. Everest

 7  Xi’an | Armia Terakotowa
Przyjazd do Xi’an. Przejazd do mu

zeum Armii Terakotowej , 

pochodzącej z III w. p.n.e. Poznamy 

historię cesarza Qin Shihuangdi i naj-

większej archeologicznej tajemnicy 

Chin – Mauzoleum Pierwszego 

Cesarza oraz zwiedzimy zakład, gdzie 

wykonuje się kopie żołnierzy armii 

terakotowej. Wizyta w dzielnicy mu

zułmańskiej, gdzie sprzedawane są 

pamiątki i lokalne przysmaki, takie jak: 

chińska chałwa, chlebki naan i owoce 

żożoby, oraz w pochodzącym z XIV w. 

Wielkim Meczecie – miejscach prze-

nikania się kultury islamu i tradycji 

chińskiej. Uroczysta kolacja: bankiet 

pierożkowy – degustacja kilkunastu 

rodzajów pierogów chińskich. Nocleg 

w Xi’an.

 

 8  Xi’an | Lhasa  
Przelot do Lhasy – stolicy Tybetu 

– miasta położonego na wysokości 

3685 m n.p.m. Popołudnie przezna-

czymy na odpoczynek, aklimatyzację 

do warunków wysokogórskich i przy-

gotowanie do podróży po Tybecie. 

Dla chętnych spacer, aby podziwiać 

oświetlony wieczorem pałac Potala. 

Nocleg w Lhasie.

 9  Lhasa | jezioro Yamdrok | 
Gyantse  
Wizyta w klasztorze Drepung, 

niegdyś największym klasztorze na 

świecie, którego monumentalne 

czerwone ściany robią duże wrażenie 

na zwiedzających. Klasztor należy 

do szkoły Żółtych Czapek. Przejazd 

do odległego o 250 km Gyantse. Po 

drodze przystanek nad położonym 

na wysokości 4500 m n.p.m., otoczo-

nym górskimi szczytami jeziorem 

Yamdrok. Jeśli czas pozwoli przejazd 

w okolicach lodowca Karo La oraz 

krótka wizyta w miasteczku Nan

gartse, w którym urodziła się matka 

obecnego przywódcy duchowego 

Tybetańczyków – dalajlamy. W Gyant-

se zwiedzanie XV-wiecznego klasz

toru Palkhor, na terenie którego 

znajduje się stupa Kumbum (Tysięcy 

Buddów). Jeśli będzie możliwość 

wejdziemy po schodach do kopuły 

stupy, z której szczytu roztacza się 

wspaniały widok. Wewnątrz klasz-

toru obejrzymy misternie wykonane 

mandale. Nocleg w Gyantse.

 10  Gyantse | Shalu | 
Shigatse 
Wyjazd do Shigatse. W drodze postój 

w Shalu, gdzie znajduje się zbudo-

wany w 1027 r. klasztor buddyjskiej 

szkoły buden. Przyjazd do Shigatse 

(3900 m n.p.m.), drugiego pod wzglę-

dem wielkości miasta Tybetu. Wizyta 

w klasztorze Tashilhunpo, najsłyn-

niejszym zabytku Shigatse. Klasztor 

jest tradycyjną siedzibą panczenlamy 

oraz jedną z sześciu najważniejszych 

świątyń buddystów szkoły gelug, czyli 

Żółtych Czapek. Do atrakcji świątyni 

należą 27-metrowy posąg Buddy 

Majtrei oraz grobowiec czwartego 

panczenlamy. Dla chętnych wizyta 

na bazarze, gdzie będzie można zoba-

czyć wielkie bloki zjełczałego masła, 

które Tybetańczycy używają do 

swojej słynnej słonej herbaty. Nocleg 

w Shigatse.

 11  Shigatse | Sakja | Tingri  
Przejazd do Tingri – osady położonej 

na drodze prowadzącej do Nepalu, 

u stóp najwyższego szczytu świata, 

Mt. Everest. Droga prowadzi słynną 

Autostradą Przyjaźni łączącą Tybet 

z Nepalem. Po drodze zboczymy kil-

kadziesiąt kilometrów z głównej trasy, 

aby złożyć wizytę w zbudowanym 

w XIII w. klasztorze-twierdzy Sakja. 

Ściany pomalowane w szare, białe 

i czerwone pasy cechują budowle 

szkoły sakja. Nocleg w Tingri.

 12  Tingri | Mt. Everest  
Jeżeli droga będzie otwarta, przejazd 

w górę północnego zbocza Mt. Eve-

rest do pierwszej bazy wspinaczko

wej (tzw. base camp), znajdującej się 

na wysokości 5200 m n.p.m. Podróż 

rozpoczniemy wczesnym rankiem, 

aby przy dobrej pogodzie podziwiać 

panoramę wschodnich Himala

jów: Mt. Everest, Makalu, Cho Oyu 

i Lhotse. Krótka wizyta w bazie, gdzie 

będzie można również wysłać kartki 

pocztowe (najwyżej położona poczta 

w Chinach) i zwiedzanie klasztoru 

Rongbuk – najwyżej położonego 

klasztoru na świecie, należącego do 

szkoły nyingma. Nocleg w Tingri.

W przypadku zamknięcia bazy przez 
władze, przejazd do starej osady Tingri, 
skąd przy dobrej pogodzie widać Mt. 
Everest. Wówczas również zmiana miej-
sca noclegu na stare Tingri.

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Termin:  Symbol:
24 04 – 11 05 2019 CTYB–4/19
07 08 – 24 08 2019 CTYB–8/19
02 10 – 19 10 2019 CTYB–10/19

Cena:  6480 PLN + 2090 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg programu. 

2.  Przejazdy pociągami wg programu.

3.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusem lub autokarem.

4.  Zakwaterowanie w hotelach 4* (w Ty-

becie 3*) w pokojach 2-os. z łazienką 

i klimatyzacją. W Tingri hotel klasy 

turystycznej. 

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) wraz z jed-

ną szklanką napoju.

8.  Wizę chińską.

9.  Zezwolenie na wjazd do Tybetu. 

10.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Dodatkowych napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(75 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 460 USD. 

4.  Opłat za fotografowanie.

5.  Atrakcji fakultatywnych.

 13  Tingri | Shigatse  
Przejazd do Shigatse (ok. 6 godz.). Po 

drodze, przy dobrej pogodzie, wspania-

łe widoki Himalajów. Jeśli szczęście 

dopisze, zobaczymy również żyjące 

na tym terenie antylopy tybetańskie – 

kyangi. Nocleg w Shigatse.

 14  Shigatse | Lhasa  
Przejazd do Lhasy (ok. 6 

godz.). Zwiedzanie parku 

Norbulingka (Parku Klejno-

tów) , byłej letniej rezyden-

cji dalajlamów. Dla odważ-

nych wizyta w herbaciarni, by 

poznać smak słynnej tybe-

tańskiej herbaty (wybrane 

napoje we własnym zakre-

sie). Nocleg w Lhasie.

  15  Lhasa | Chengdu 
Zwiedzanie świątyni Jokhang , 

jednego z najświętszych miejsc 

buddyzmu oraz spacer po ulicy 

Barkhor, trasy pielgrzymek wokół 

świątyni. Zwiedzanie pałacu Potala

 – perły architektury Dachu Świata, 

trzynastopiętrowej budowli, dawnej 

zimowej siedziby dalajlamów. Pałac 

Potala, podzielony na Pałac 

Czerwony oraz Biały, składa się 

z tysięcy pomieszczeń mieszczących 

stupy dalajlamów, święte posągi, 

kolekcje sutr i relikwii. Przelot do 

Chengdu. Nocleg w Chengdu.

 16  Chengdu   
Wizyta w centrum hodowli pand. Wi-

zyta w tybetańskiej dzielnicy Wuhou, 

gdzie w okolicy świątyni toczy się buj-

ne życie towarzyskie miasta. Spacer 

uliczką Jinli będzie okazją, by spróbo-

wać lokalnych specjałów chińskiego 
street foodu, zakupić pamiątki czy 

napić się, co wciąż w Chinach rzadkie, 

doskonałej kawy. Nocleg w Chengdu.

 17  Chengdu | Leshan 
Przejazd do miejscowości Leshan, 

gdzie znajduje się liczący 71 m wyso-

kości, największy na świecie rzeźbiony 

w skale posąg Buddy . Nocleg 

w Chengdu lub przejazd do Chong-

qing i nocleg w Chongqing.

 18  Wylot z Chin  
Przelot do Warszawy z przesiadką.
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Tybet – podróż po Dachu Świata  16 dni

zbudowany w 1027 r. klasztor bud-

dyjskiej szkoły buden. Przyjazd do 

Shigatse (3900 m n.p.m.) – drugiego 

pod względem wielkości miasta Tybe-

tu. Jeśli czas pozwoli, wizyta na ba

zarze, gdzie będzie można zobaczyć 

wielkie bloki zjełczałego masła, które 

Tybetańczycy używają do swojej słyn-

nej słonej herbaty. Nocleg w Shigatse.

 9  Shigatse | Sakja | Tingri
Przejazd do Tingri – osady położonej 

na drodze prowadzącej do Nepalu, 

u stóp najwyższego szczytu świata, 

Mt. Everest. Droga prowadzi Au-

tostradą Przyjaźni łączącą Tybet 

z Nepalem. Po drodze zboczymy kil-

kadziesiąt kilometrów z głównej trasy, 

aby złożyć wizytę w zbudowanym 

w XIII w. klasztorze-twierdzy Sakja. 

Pomalowane w szare, białe i czer-

wone pasy ściany cechują budowle 

szkoły sakja, jedynej wśród szkół bud-

dyzmu tybetańskiego dopuszczającej 

dziedziczenie tytułu przeora z ojca na 

syna. Nocleg w Tingri.

 10  Tingri | Mt. Everest 
Jeżeli droga będzie otwarta, przejazd 

w górę północnego zbocza Mt. Eve-

rest do pierwszej bazy wspinaczko

wej (tzw. base camp), znajdującej się 

 6  Lhasa | Samye | Tsetang
Podróż w głąb doliny rzeki Yarlung 

(Brahmaputra), która stanowi kolebkę 

kultury tybetańskiej. Zwiedzanie 

klasztoru Samye, pierwszego klasz-

toru buddyjskiego w Tybecie i miejsca 

słynnej „Wielkiej Debaty”, która odby-

ła się w VIII w. i zadecydowała o tym, 

że cały Tybet zamiast chińskiego chan 
(zen) przyjął buddyzm w indyjskiej 

tradycji mahajany. Zwiedzanie pocho-

dzącego z VII w. klasztoru Trandruk. 

Nazwa klasztoru upamiętnia pokona-

nie miejscowego smoka przez pierw-

szego buddyjskiego władcę Tybetu, 

Songcena Gampo. Nocleg w Tsetangu.

 7  Tsetang | jezioro Yamdrok 
| Gyantse 
Przejazd do Gyantse. Jeśli czas 

i warunki pozwolą przejazd drogą 

nad położonym na wysokości 4500 

m n.p.m., otoczonym górskimi szczy-

tami jeziorem Yamdrok (ok. 5 godz.) 

Zwiedzanie XV-wiecznego klasztoru 

Palkhor, na terenie którego znajduje 

się stupa Kumbum (Tysięcy Bud-

dów). Nocleg w Gyantse.

 8  Gyantse | Shalu | Shigatse
Przejazd do Shigatse. Po drodze 

postój w Shalu, gdzie zobaczymy 

 4  Chengdu  | 
Lhasa 
Przelot do Lhasy 

– stolicy Tybetu 

– miasta położo-

nego na wysokości 

3685 m n.p.m. Czas 

wolny, który przeznaczymy na odpo-

czynek, aklimatyzację do warunków 

wysokogórskich lub spacer, aby po-

dziwiać oświetlony wieczorem pałac 

Potala. Nocleg w Lhasie.

 5  Lhasa
Zwiedzanie pałacu Potala  – perły 

architektury Dachu Świata, trzynasto-

piętrowej budowli, dawnej zimowej 

siedziby dalajlamów. Pałac Potala, 

podzielony na Pałac Czerwony oraz 

Biały, składa się z tysięcy pomieszczeń 

mieszczących stupy dalajlamów, świę-

te posągi, kolekcje sutr i relikwii. Zwie-

dzanie świątyni Jokhang , jednego 

z najświętszych miejsc buddyzmu oraz 

spacer ulicą Barkhor, którą wiedzie 

trasa pielgrzymek wokół tej świątyni. 

Wizyta w pochodzącym z początku 

XV w. klasztorze Sera (Klasztorze 

Dzikich Róż) oraz w klasztorze Dre

pung, niegdyś największym klasztorze 

na świecie. Nocleg w Lhasie.

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Chengdu lub Chongqing z przesiadką.

 2  Chengdu 
Przylot do Chengdu. W przypadku 

przylotu do Chongqing, przejazd do 

Chengdu. Nocleg w Chengdu – stolicy 

prowincji Syczuan.

 3  Chengdu | Leshan
Wizyta w centrum hodowli pand 

oraz w świątyni Bóstwa Mądrości 

(Wen shu) – zespole świątyń buddyj-

skich. Przejazd do miejscowości Le

shan, gdzie znajduje się liczący 71 m 

wysokości, największy na świecie 

rzeźbiony w skale posąg Buddy . 

Górujący bezpośrednio nad wodami 

rzek posąg Majtrei – buddy przyszło-

ści – wyrzeźbiono w VIII w., prace 

trwały 90 lat. Nocleg w Chengdu.

Chengdu

Lhasa

Lhasa

Tsetang
Gyantse

Tingri
Sakja

Shigatse

Mount Everest

jez.Yamdrok

jez.Nam

Leshan

Chengdu

Lhasa

Lhasa

Tsetang
Gyantse

Tingri
Sakja

Shigatse

Mount Everest

jez.Yamdrok

jez.Nam

Leshan
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Chiny: Tybet

12 dni pod 
niebem Tybetu 

na wysokości 5200 m n.p.m. Podróż 

rozpoczniemy wczesnym rankiem, 

aby przy dobrej pogodzie podziwiać 

panoramę wschodnich Himala

jów: Mt. Everest, Makalu, Cho Oyu 

i Lhotse. Krótka wizyta w bazie, gdzie 

będzie można również wysłać kartki 

do domu (najwyżej położona poczta 

w Chinach) i zwiedzanie klasztoru 

Rongbuk – najwyżej położonego 

klasztoru na świecie, należącego do 

szkoły nyingma. Nocleg w Tingri.

W przypadku zamknięcia bazy przez władze, 
przejazd do starej osady Tingri, skąd przy 
dobrej pogodzie widać Mt. Everest. Wówczas 
zmiana miejsca noclegu na stare Tingri.

11  Tingri | Shigatse 
Przejazd do Shigatse. Po drodze, przy 

dobrej pogodzie, wspaniałe widoki 

Himalajów. Wizyta w klasztorze 

Tashilhunpo, najsłynniejszym zabytku 

Shigatse. Klasztor jest tradycyjną 

siedzibą panczenlamy oraz jedną 

z sześciu najważniejszych świątyń 

buddystów szkoły gelug, czyli Żółtych 

Czapek. Do głównych atrakcji świątyni 

należą 27-metrowy posąg Buddy 

Majtrei oraz grobowiec czwartego 

panczenlamy. Nocleg w Shigatse.

 12  Shigatse | Lhasa
Przejazd do Lhasy (ok. 6 godz.). Czas 

wolny. Nocleg w Lhasie.

 13  Lhasa | jezioro Nam 
Przejazd do położonego ok. 200 km 

na północ od Lhasy jeziora Nam. 

Leżące na wysokości 4718 m n.p.m. 

święte dla Tybetańczyków jezioro jest 

jednym z najwyżej położonych jezior 

na świecie i celem licznych pielgrzy-

mek. Spacer nad jeziorem. Powrót do 

Lhasy. Nocleg w Lhasie.

 14  Lhasa | klasztor Ganden
Przejazd do położonego ok. 70 km na 

wschód od Lhasy klasztoru Ganden. 

Ganden to jeden z trzech najważniej-

szych klasztorów w Lhasie, założony, 

jak głosi legenda, przez samego Cong-

khapę w 1409 r. Zwiedzanie parku 

Norbulingka (Parku Klejnotów) , 

byłej letniej rezydencji dalajlamów. 

Możliwość zrobienia pożegnalnych 

zakupów na lokalnym bazarze. Nocleg 

w Lhasie.

 15  Lhasa | Chengdu lub 
Chongqing 
Przelot do Chengdu lub Chongqing. 

Nocleg w Chengdu lub Chongqing.

 16  Wylot z Chin 
Przelot do Warszawy z przesiadką.

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg programu. 

2.  Przejazdy pociągiem wg programu.

3.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusem lub autokarem.

4.  Zakwaterowanie w hotelach 3*/ 4* 

w pokojach 2-os. z łazienką i klimatyza-

cją. Na terenie Tybetu poza Lhasą i Shi-

gatse zakwaterowanie w hotelach klasy 

turystycznej lub tzw. guesthousach.

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) wraz z jed-

ną szklanką napoju.

8.  Wizę chińską.

9.  Zezwolenie na wjazd do Tybetu. 

10.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Dodatkowych napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(65 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 460 USD. 

4.  Opłat za fotografowanie.

5.  Atrakcji fakultatywnych.

Termin:     Symbol:
03 05 – 18 05 2019* CLHA–5/19
19 08 – 03 09 2019** CLHA–8/19
04 10 – 19 10 2019 CLHA–10/19

Cena:  6480 PLN + 2080 USD

*    Cena niższa o 90 USD
**  Festiwal Jogurtu (Shoton) w Lhasie

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.

 � dolina rzeki Yarlung – kolebka Tybetu
 � święte jezioro Nam (4718 m n.p.m.)
 � Mt. Everest base camp i klasztor Rongbuk 
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Mistyczne Himalaje  19 dni

Po drodze zboczymy kilkadziesiąt 

kilometrów z głównej trasy, aby zło-

żyć wizytę w zbudowanym w XIII w. 

klasztorze-twierdzy Sakja. Ściany 

budowli zdobią charakterystycznej 

dla tej szkoły szare, białe i czerwone 

pasy. Nocleg w Tingri.

 9  Tingri | Mt. Everest 
Jeżeli droga będzie otwarta, przejazd 

w górę północnego zbocza Mt. Eve

rest do pierwszej bazy wspinaczko

wej (tzw. base camp), znajdującej się 

na wysokości 5200 m n.p.m. Podróż 

rozpoczniemy wczesnym rankiem, 

aby przy dobrej pogodzie podziwiać 

panoramę wschodnich Himalajów: 

Mt. Everest, Makalu, Cho Oyu i Lhot-

se. Krótka wizyta w bazie, gdzie będzie 

można również wysłać kartki do domu 

(najwyżej położona poczta w Chinach) 

i zwiedzanie klasztoru Rongbuk – 

najwyżej położonego klasztoru na 

świecie, należącego do szkoły nying-

ma. Nocleg w Tingri.

W przypadku zamknięcia bazy przez wła-
dze, przejazd do starej osady Tingri, skąd 
przy dobrej pogodzie widać Mt. Everest. 

 10  Tingri | Gyirong
Przejazd jedną z najpiękniej-

szych tras Himalajów do granicy 

krótka wizyta w miasteczku Nan

gartse, w którym urodziła się matka 

obecnego przywódcy duchowego 

Tybetańczyków – dalajlamy. Zwie-

dzanie XV-wiecznego klasztoru 

Palkhor, na którego terenie znajduje 

się stupa Kumbum (Tysięcy Buddów). 

Wewnątrz klasztoru obejrzymy mi-

sternie wykonane mandale. Nocleg 

w Gyantse.

 7  Gyantse | Shalu | Shigatse
Wyjazd do Shigatse. Po drodze postój 

w Shalu, gdzie znajduje się zbudo-

wany w 1027 r. klasztor buddyjskiej 

szkoły buden. Przyjazd do Shigatse 

(3900 m n.p.m.) – drugiego pod wzglę-

dem wielkości miasta Tybetu. Wizyta 

w klasztorze Tashilhunpo, najsłyn-

niejszym zabytku Shigatse. Klasztor 

jest tradycyjną siedzibą panczenlamy 

oraz jedną z sześciu najważniejszych 

świątyń buddystów szkoły gelug, czyli 

Żółtych Czapek. Do głównych atrakcji 

świątyni należą 27-metrowy posąg 

Buddy Majtrei oraz grobowiec 

czwartego panczenlamy. Wizyta na 

bazarze. Nocleg w Shigatse.

 8  Shigatse | Sakja | Tingri 
Przejazd do Tingri – osady położonej 

u stóp najwyższego szczytu świata. 

przed posągiem Awalokiteśwary. 

Nocleg w Lhasie. 

 5  Lhasa  
Wizyta w klasztorze Drepung, nie-

gdyś największym klasztorze na świe-

cie, siedzibie dalajlamów do XVII w. 

Monumentalne czerwone ściany 

klasztoru robią duże wrażenie na 

zwiedzających. Zwiedzanie pochodzą-

cego z początku XV w. klasztoru Sera 

(Dzikich Róż), do którego często piel-

grzymują wyznawcy, aby pokłonić się 

posągowi Hajagriwy, obrońcy dzieci 

oraz parku Norbulingka (Parku Klej-

notów) , byłej letniej rezydencji 

dalajlamów. Wizyta na ulicy Barkhor, 

którą wiedzie trasa pielgrzymek wokół 

świątyni Jokhang. Będzie to okazja, 

aby obserwować pielgrzymów i zanu-

rzyć się w mistycznej atmosferze 

świętego miasta. Nocleg w Lhasie.

 6  Lhasa | jezioro Yamdrok | 
Gyantse 
Przejazd do odległego o 250 km 

Gyantse. Jeśli droga nie będzie 

zamknięta, przejazd nad położonym 

na wysokości 4500 m n.p.m., otoczo-

nym górskimi szczytami jeziorem 

Yamdrok. Jeśli czas pozwoli przejazd 

w okolicach lodowca Karo La oraz 

 1  Wylot z Warszawy  
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Chengdu lub Chongqing z przesiadką.  

 2  Chengdu lub Chongqing 
Przylot do Chengdu lub Chongqing. 

Krótkie zwiedzanie miasta. Nocleg 

w Chengdu lub w Chongqing.

 3  Chengdu lub Chongqing | 
Lhasa 
Przelot do Lhasy – stolicy Tybetu 

– miasta położonego na wysokości 

3685 m n.p.m. Czas wolny, który prze-

znaczymy na odpoczynek, aklimatyza-

cję do warunków wysokogórskich lub 

spacer, aby podziwiać oświetlony wie-

czorem pałac Potala. Nocleg w Lhasie.

 4  Lhasa  
Zwiedzanie pałacu Potala  – perły 

Dachu Świata. Pałac Potala, podzielo-

ny na Pałac Czerwony oraz Biały, skła-

da się z tysięcy pomieszczeń miesz-

czących stupy dalajlamów, święte 

posągi, kolekcje sutr i relikwii. Zwie-

dzanie świątyni Jokhang , jednego 

z najświętszych miejsc buddyzmu, 

przed którym od świtu do zmierzchu 

gromadzą się wierni, by złożyć pokłon 
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Tybet | Nepal

chińsko-nepalskiej. Przy dobrej pogo-

dzie zobaczymy wspaniałe widoki na 

Mt. Everest i Sziszapangmę. Nocleg 

przy granicy z Nepalem.

 11  Gyirong | Katmandu
Po przekroczeniu granicy przejazd 

do stolicy Nepalu Katmandu (min. 

6 godz.). Odpoczynek po podróży. 

Wieczorem tradycyjna nepalska 

kolacja wraz z występami folklory

stycznymi. Nocleg w Katmandu.

 12  Katmandu | Patan | 
Bodhnath   
Zwiedzanie Doliny Katmandu . 

Wizyta w Bodhnath , gdzie znajduje 

się największa w Nepalu i jedna 

z największych na świecie stupa bud

dyjska. Wokół stupy można spotkać 

mnichów i artystów tworzących na 

jedwabiu misterne malowidła religijne 

– thanki. Jeśli będzie możliwość wej-

dziemy do jednej z pracowni. Zwiedza-

nie świątyni Pashupatinath , jedne-

go z najświętszych miejsc hinduizmu 

na świecie. Wizyta w Patan, znanego 

jako „miasto piękna”. Zwiedzanie tam-

tejszego placu Durbar z wieloma cen-

nymi świątyniami i dawnym Pałacem 

Królewskim . Nocleg w Katmandu. 

 13  Katmandu | Chitwan   
Przejazd do Parku Narodowego Chi

twan  (ok. 6 godz.), który zamieszku-

ją nosorożce, słonie, tygrysy, sarny, 

małpy oraz wiele gatunków ptaków. 

Opuściwszy dolinę Katmandu, skieru-

jemy się na zachód wzdłuż rzeki Mar-

syandi, a potem na południe w stronę 

rozległych równin. Nocleg w Chitwan.

 

 14  Chitwan  
Cały dzień na terenie parku będzie 

okazją do przejażdżki po dżungli, 

pływania czółnem, spacerów i obser-

wacji dzikich zwierząt żyjących w wo-

dzie i na lądzie. Wieczorem przed

stawienie taneczne w wykonaniu 

ludności Tharu. Nocleg w Chitwan.

 15  Chitwan | Pokhara   
Przejazd do malowniczo położonej 

Pokhary (ok. 6 godz.). Stąd wyruszają 

wyprawy himalajskie i trekkingowe 

w rejon Annapurny. Zwiedzanie i wy-

cieczka do wodospadu Devina oraz 

spacer po starej części Pokhary. Wi-

zyta na bazarze. Nocleg w Pokharze.

 

 16  Pokhara   
Szansa na obserwację wschodu 

słońca ponad szczytami Annapurny, 

Machapuchare i Dhaulagiri. Po 

śniadaniu wizyta nad jeziorem 

Phewa: spacer w okolicach jeziora 

oraz wycieczka łodzią – okazja do 

kontemplacji okalających płaską taflę 

jeziora górskich szczytów. Nocleg 

w Pokharze.

 17  Pokhara | Katmandu   
Przelot do Katmandu. Wizyta w po-

łożonej na wzgórzu ponad miastem 

świątyni Swayam bhunath, zwanej 

też „świątynią małp”, ze względu na 

liczną obecność tych zwierząt. Do 

świątyni wejdziemy stromymi scho-

dami, aby z tarasu otaczającego świą-

tynię popatrzeć na panoramę miasta. 

Nocleg w Katmandu.

 18  Katmandu | Bhaktapur  
Zwiedzanie założonego w 889 r. 

Bhaktapur (Miasta Wiernych), trze-

ciego co do wielkości miasta w Dolinie 

Katmandu, które od XIV do XVI w. 

było stolicą regionu. Wizyta w Bhak-

tapur będzie okazją do ostatnich zaku-

pów i pożegnania z Nepalem. Przelot 

do Warszawy z przesiadkami.

 

 19  Powrót do Warszawy

Termin:  Symbol:
24 04 – 12 05 2019 TYBN–4/19
18 09 – 06 10 2019 TYBN–9/19

Cena:  6170 PLN + 3180 USD                   

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg programu. 

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusem lub autokarem.

3.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/ 3* w poko-

jach 2-os. z łazienką i klimatyzacją. W Tingri 

hotel klasy turystycznej. W Chit wan zakwa-

terowanie w bungalowach.

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

7.  Wizę chińską.

8.  Zezwolenie na wjazd do Tybetu. 

9.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(85 USD, płatne na miejscu).

3.  Wizy nepalskiej (25 USD + 1 zdjęcie) 

płatnej na granicy.

4.  Opłat za fotografowanie.

5.  Dopłaty do pok. 1-os: 630 USD.

6.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Autostradą 
Przyjaźni 

poprzez Tybet 
do Doliny 

Katmandu  
oraz Masyw 

Annapurny

Lhasa

Lhasa

Gyantse
Tingri

Pokhara

Patan

Sakja
Shigatse

Mount
Everest

Jez.
Yamdrok

Katmandu

Chitwan

Chengdu

Katmandu

Lhasa

Lhasa

Gyantse
Tingri

Pokhara

Patan

Sakja
Shigatse
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Everest
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Yamdrok

Katmandu

Chitwan

Chengdu

Katmandu

 � Lhasa i Mt. Everest base camp
 � ośnieżone ośmiotysięczniki
 � wielka stupa z Bodhnath
 � wycieczka łodzią w Pokharze
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Nepal – w cieniu Himalajów  11 dni

miasto szczyty: Annapurnę, Machapu-

chare, Nilgiri i Dhaulagiri. Po dotarciu 

na górę można pójść dalej w kierunku 

Naun Danda lub posiedzieć obserwu-

jąc paralotniarzy, bowiem Sarangkot 

to popularne miejsce startów. Nocleg 

w guesthousie w Sarangkot.

 6  Pokhara | Bharatpur | Park 
Narodowy Chitwan
Przejazd na lotnisko i przelot do Bha-

ratpur, niedaleko Parku Narodowego 

Chitwan . Korzystając z samolotu 

znów oszczędzamy ok. 7 godzin po-

dróży autobusem. Podróż z lotniska 

do samego parku potrwa ok. 1 godz. 

Park zamieszkują nosorożce, słonie, 

tygrysy, sarny, małpy oraz wiele gatun-

ków ptaków. Po lunchu udamy się na 

zwiedzanie wsi ludności Tharu oraz 

słoniowej stajni. Jeśli pogoda dopisze 

udamy się również na punkt widoko-

wy, z którego dobrze widać zachód 

słońca. Nocleg w Chitwan.

 7  Park Narodowy Chitwan
Cały dzień spędzimy na terenie parku. 

daje się odczuć w Pokharze. Wizyta 

nad jeziorem Phewa: spacer w oko-

licach jeziora oraz wycieczka łodzią 

po jeziorze – okazja do kontemplacji 

okalających płaską taflę jeziora gór-

skich szczytów. Dla chętnych spacer 

do Stupy Pokoju, górującej nad mia-

steczkiem. Nocleg w Pokharze.  

 5  Pokhara
Pokhara to pięknie położone mia-

steczko, miejsce odpoczynku dla ciała 

i duszy. Dlatego mają Państwo moż-

liwość wyboru jednej z dwóch opcji 

spędzenia tego dnia.

Opcja 1: Spacer po dzielnicy Lakesi

de, niespieszne zakupy i sporo czasu 

wolnego na kontemplację widoków 

przy kawie lub kultowym koktajlu 

mango lassi. Można będzie również 

skorzystać z hotelowego SPA lub 

odpocząć przy hotelowym basenie. 

Nocleg w Pokharze.

Opcja 2: Dla aktywnych krótki trek

king do Sarangkot (ok. 3 godz., wys. 

1592 m n.p.m.), miejscowości poło-

żonej na północ od miasta, słynącej 

z urzekającej panoramy na otaczające 

widokowego przy dobrej 

pogodzie podziwiać można 

panoramę Himalajów: 

Dhaulagiri, Mt. Everest, 

Kangczendzongę czy 

Gauri Shankar. Po drodze 

wizyta w świątyni Changu Narayan, 

charakteryzującej się niezwykłym 

kunsztem wykonania hinduistycznym 

sanktuarium. Fasadę świątyni ozda-

biają misterne rzeźby Wisznu i innych 

tantrycznych bóstw. Nagarkot to rów-

nież miejsce wypadowe różnych tras 

spacerowych, więc jeśli siły witalne po-

zwolą wybierzemy się na przechadzkę 

jedną z nich. Nocleg w Nagarkot.

 4  Nagarkot | Pokhara
Powrót do Katmandu i przejazd na 

lotnisko. Przelot do Pokhary, miasta 

położonego ok. 200 km na zachód, 

u podnóża Annapurny i kilku innych 

ośmiotysięczników. Kiepski stan dróg 

nepalskich skłonił nas do tego, aby 10 

godzinną podróż autobusem zastąpić 

20 minutowym lotem, co pozwoli nam 

dłużej cieszyć się widokami Himalajów 

i atmosferą małego miasteczka, które 

 1  Wylot z Warszawy  
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Katmandu z przesiadką lub dwoma.    

 2  Katmandu
Przylot do Katmandu. W zależności 

od godziny przylotu przejazd do 

hotelu lub rozpoczęcie zwiedzania. 

Katmandu to największe miasto doliny 

i równocześnie stolica państwa. Na 

zwiedzających największe wrażenie 

robi plac Durbar i stupa Swayam

bhunath położona na wzgórzu. Spacer 

po Thamelu, turystycznej dzielnicy, 

miejscu, gdzie znaleźć można najlepsze 

pamiątki. Nocleg w Katmandu.

 3  Katmandu | Changu 
Narayan | Nagarkot
Przejazd do Nagarkot, gdzie z tarasu 
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 Nepal

Będzie to okazja do spaceru lub 

przejażdżki po dżungli, pływania 

czółnem, obserwacji ptaków i innych 

dzikich zwierząt żyjących w wodzie 

i na lądzie. Tego dnia odwiedzimy 

również miejsce, gdzie mieszkają 

i nocują słonie, poznamy ich zwyczaje 

i spędzimy z nimi kilka miłych chwil, 

np. podczas ich kąpieli. Wieczorem 

przedstawienie taneczne w wyko-

naniu miejscowej ludności Tharu. 

Nocleg w Chitwan.

 8  PN Chitwan | Katmandu | 
Bhaktapur 
Przejazd na lotnisko w Bharatpur 

i przelot do Katmandu. Ostatni już raz 

korzystamy z usług nepalskich linii 

lotniczych oszczędzając ok. 10 godz. 

jazdy busem. Po przylocie do Kat-

mandu wizyta w Bodhnath , gdzie 

znajduje się największa w Nepalu 

i jedna z największych na świecie 

stupa buddyjska. Wokół stupy moż-

na spotkać mnichów i artystów two-

rzących na jedwabiu misterne malo-

widła religijne – thanki. Jeśli będzie 

możliwość wejdziemy do jednej 

z pracowni, aby 

poznać tajniki 

powstawania 

thanek. Zwie-

dzanie świątyni 

Pashupatinath

, jednego 

z najświętszych miejsc hinduizmu na 

świecie. Przejazd do założonego 

w 889 r. Bhaktapur  (Miasta Wier

nych), trzeciego co do wielkości mia-

sta w Dolinie Katmandu, które od 

XIV do XVI w. było stolicą tego regio-

nu. Wizyta w Bhaktapur będzie rów-

nocześnie okazją do atrakcyjnych 

zakupów. Nocleg w Bhaktapur.

 9  Bhaktapur | Panauti | 
Namobuddha
Przejazd do urokliwego, niewielkiego 

miasteczka Newarów Panauti, gdzie 

u zbiegu rzek Roshi, Pungmati i nie-

widzialnej Padmabati, która nadaje 

temu miejscu święty charakter, stoi 

świątynia Indreśwar Mahadew. 

Panauti stanie się bazą wypadową do 

Namobuddha, trzeciego po Swayam-

bhunath i Bodhnath najświętszego 

miejsca nepalskich buddystów. Na 

szczycie znajduje się klasztor Thran

gu Tashi Yangtse z licznymi świąty-

niami upamiętniający jedno z kluczo-

wych wydarzeń w życiu Buddy, gdy 

oddał swoje ciało umierającej z głodu 

tygrysicy i jej młodym. Wieczorem 

tradycyjna nepalska kolacja wraz 

z występami folklorystycznymi. 

Nocleg w Bhaktapur. 

 10  Wylot z Nepalu
W zależności od godziny wylotu 

transfer na lotnisko w Katmandu lub 

po śniadaniu czas wolny na ostatnie 

zakupy i popołudniowy transfer na 

lotnisko. Przelot do Warszawy z prze-

siadką lub dwoma.

 11  Powrót do Warszawy
 

Termin:  Symbol:
28 04 – 08 05 2019 NEP–4/19 
29 09 – 09 10 2019 NEP–9/19
03 11 – 13 11 2019 NEP–11/19

Cena:  6580 PLN + 1450 USD                   

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg programu. 

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusem lub autokarem.

3.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/ 3* w poko-

jach 2-os. z łazienką i klimatyzacją. W Chit-

wan zakwaterowanie w bungalowach, 

w Sarangkot i Bhaktapur w guesthousie.

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania. Brak opieki pilota 

dla osób wybierających opcję 1 w dniu 5.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

7.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(50 USD, płatne na miejscu).

3.  Wizy nepalskiej (25 USD + 1 zdjęcie) 

płatnej na granicy.

4.  Opłat za fotografowanie.

5.  Dopłaty do pok. 1-os: 325 USD.

6.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu 
umowy, druga rata na 40 dni przed wylotem. 
USD płatne w Polsce w USD lub równowartość 
w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao 
S.A. z dnia wpłaty. 

Nie tylko  
Dolina Katmandu

i Masyw 
Annapurny

 � komfortowy program z trzema przelotami w Nepalu
 � jednodniowy trekking dla spragnionych przygody
 � najsłynniejsze świątynie buddyzmu i hinduizmu

NOWOŚĆ
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polodowcowych dolin w Bhutanie, 

ostoi rzadkich żurawi czarnoszyich. 

Zwiedzanie klasztoru Gangtey. Noc-

leg w dolinie Phobjikha.

 

 8  dolina Phobjikha | Trongsa
Spacer (ok. 2 godz.) leśną ścieżką 

przez dziewiczy las i urokliwie poło-

żone wsie. Przejazd to Trongsy. Trasa 

wiedzie przez przełęcz Pele (3300 

m n.p.m.). W Trongsa odwiedzimy 

XVII-wieczny,  jeden z największych 

w Bhutanie, zamek oraz muzeum, 

mieszczącego się w wieży Trongsa 

(zamknięte w niedzielę). Muzeum 

w Trongsa jest najnowocześniejszym 

w Bhutanie. Nocleg w Trongsa.

 

 9  Trongsa | Bumthang
Przejazd do Bumthangu. Postój przy 

stupie Chendebji, wybudowanej na 

wzór nepalskiej stupy Boudhanath. 

Trasa do Bumthangu prowadzi piękną, 

wijącą się w nieskończoność drogą, 

która swoją kulminację ma na przełę

czy Yotong (3400 m n.p.m.). Odwie-

dzimy również dolinę Chumey, jedną 

z dolin regionu Bumthang. Nocleg 

w Bumthangu.

 

Lunch w formie pikniku. Powrót do 

Thimphu. Zwiedzanie Fortu Pomyśl-

nej Religii – Tashichhodzong – twier-

dzy, której historia sięga XIII w. Nocleg 

w Thimphu.

 

 6  Thimphu | Punakha 
Przejazd do Punakha, stolicy Bhutanu 

do 1955 r. oraz zimowej siedziby Je 

Khenpo – zwierzchnika religijnego 

Bhutanu (ok. 3,5 godz.). Trasa wiedzie 

przez przełęcz Dochula (3100 m 

n.p.m.). Przy dobrej pogodzie widać 

panoramę Wschodnich Himalajów, 

w tym najwyższego szczytu Bhutanu 

– Gangkar Punsum (7541 m n.p.m.). 

Wizyta w świątyni szalonego jogina 

Chimi Lhakang. Nocleg w Punakha.     

 

 7  Punakha | dolina 
Phobjikha 
Po śniadaniu wycieczka w okolice 

północnej Punakhi i krótki spacer do 

klasztoru Khamsum Yueley Namgyel 

Chorten. Trasa ok. 45 minut leśną 

ścieżką, z licznymi miejscami wido-

kowymi. Wizyta w zamku Punakha 

– jednej z największych i najpiękniej-

szych fortec w kraju. Przejazd do 

doliny Phobjikha, jednej z nielicznych 

Odwiedzimy również rezerwat, gdzie 

zobaczyć można takiny – narodowe 

zwierzę Bhutanu. Wjazd na punkt 

widokowy, przy którym znajduje się 

42-metrowy posąg Buddy Śakjamu-

niego, zwany Budda Dordenma. Wi-

zyta w Thimphu nie byłaby kompletna 

bez wizyty na Poczcie Głównej, gdzie 

nabyć można unikalne trójwymiarowe 

znaczki bhutańskie a jako atrakcję 

wysłać do domu kartkę pocztową ze 

znaczkiem ze swoim wizerunkiem. 

Wieczór spędzić można przy szkla-

neczce słynnej bhutańskiej whisky 

lub w jednym z klubów, gdzie króluje 

indyjski pop. Nocleg w Thimphu. 

 5  Thimphu
Przejazd przez dolinę Kabesa do 

klasztoru Tango lub Cheri (w zależno-

ści od kondycji uczestników). Klasztor 

Cheri został zbudowany w 1619 r. 

i był miejscem powstania pierwszej 

wspólnoty zakonnej w Bhutanie. 

Klasztor Tango posiada charakte-

rystyczne zakrzywione mury oraz 

wspaniałą wieżę. Klasztory położone 

są na wzgórzach, po obu stronach 

strumienia a dojście do każdego z nich 

zajmuje ok. 1 godz. Trasa prowadzi 

dość stromymi leśnymi ścieżkami. 

 1  Wylot z Warszawy
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Delhi lub Kalkuty z przesiadką. 

 2  Delhi lub Kalkuta
Przylot do Delhi lub Kalkuty. Krótkie 

zwiedzanie. Nocleg w Delhi /Kalkucie.

 3  Delhi lub Kalkuta | Paro | 
Thimphu
Przelot do Paro, miasta w zachodnim 

Bhutanie, jedynego w kraju posiadają-

cego międzynarodowy port lotniczy. 

Przejazd do Thimphu, stolicy Bhutanu 

(ok. 1,5 godz.), niezwykłego miasta, 

gdzie najdobitniej widać, jak pozostają-

ce przez dekady w zamknięciu państwo 

otwiera się na świat. Wizyta przy stu

pie poświęconej III królowi Bhutanu, 

przez cały dzień tętniącej życiem. O po-

ranku młodzi przychodzą tu pomodlić 

się o dobry dzień, a starsi spędzają 

czasem cały dzień na pogaduszkach 

i plotkach. Nocleg w Thimphu.  

 4  Thimphu
Zwiedzanie stolicy Bhutanu: Muzeum 

Tekstyliów oraz klasztoru Drubthob. 

Bhutan – Królestwo Grzmiącego Smoka      16 dni
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

 10  Bumthang
Bumthang obejmuje cztery doliny, 

obfitujące w ważne świątynie i klasz-

tory. Całodniowe piesze zwiedzanie 

(łączna trasa ok. 12 km): Kurjey Lha

kang – najświętsze miejsce w Bhuta-

nie, gdzie Padmasambhawa zostawił 

odcisk swego ciała w skale; Jambey 

Lhakang – druga najstarsza świątynia 

w kraju, jedna ze stu ośmiu świątyń 

wybudowanych w Himalajach przez 

króla Songcena Gampo. Wizyta w XV-

-wiecznym, słynącym z malowideł 

Tamshing Lhakang oraz, jeśli czas 

pozwoli, Jakar Lhakang, w którym 

teraz mieści się siedziba lokalnych 

władz. Nocleg w Bumthangu.

 11  Bumthang
Dalszy pobyt na terenie Bumthangu. 

Dla chętnych całodniowa wycieczka 

do klasztoru Pedseyling. Ścieżka 

prowadzi w górę przez piękny sosno-

wy las i zajmuje ok. 3-4 godz. w jedną 

stronę. Lunch w formie pikniku w oto-

czeniu zabudowań klasztoru. Kto 

zostanie w niższych partiach doliny 

będzie mógł odwiedzić zamek w Ja

kar i dolinę Ura. Nocleg w Bumthang.

Podczas realizacji terminu październiko-
wego (3-18.10.2019) ten dzień poświę-
cimy na udział w obchodach Festiwalu 
Tsechu w jednej z dolin Bumthangu.

 12  Bumthang | Paro
Przelot do Paro. Wizyta w zamku 

(dzongu) Rinpung – Twierdzy 

Klejnotów, skąd roztacza się wspa-

niały widok na dolinę. Zamek został 

założony przez szkołę drukpa kagju, 

współcześnie wykorzystywał go Ber-

nardo Bertolucci jako plan zdjęciowy 

podczas kręcenia filmu „Mały Budda”. 

Zwiedzanie Muzeum Narodowego, 

gdzie w licznych galeriach wystawione 

są thanki, rzeźby a także kolekcja 

znaczków oraz wyroby złotnicze 

i elementy uzbrojenia. Spacer ulicami 

Paro. Nocleg w Paro.

 13  Paro | dolina Haa
Wycieczka do doliny Haa, gdzie 

stoją dwie słynne świątynie: Karpo 

Lhakang i Nagpo Lhakang. Same 

świątynie to jednak nie największe 

atrakcje tego miejsca. Droga wiodąca 

przez przełęcz Chelila (3900 m) po-

zwala przy dobrej pogodzie podziwiać 

Jomolhari, święty szczyt Bhutanu 

i Kangczendzongę w sąsiednim Sik-

kimie. W samej dolinie uprawia się 

jęczmień, grykę, kardamon i pomarań-

cze. Nocleg w Paro.

W terminie marcowym (6-21.03.2019) 
ten dzień poświęcimy na udział w obcho-
dach Festiwalu Tsechu.

 14  Paro
Wycieczka do Tygrysiego Gniazda, 

pięknie położonego, najsłynniejsze-

go klasztoru w Bhutanie. W VIII w. 

klasztor miał odwiedzić sam Pad-

masambhawa. Dojście do klasztoru 

zajmuje ok. 3 godz. górskiej wędrówki 

przez las rododendronów. Przejazd 

do klasztoru Kyichu, składającego 

się z dwóch bliźniaczych świątyń. 

Legenda głosi, że wzniósł go sam 

Songcen Gampo. Relaksacyjna kąpiel 

z użyciem gorących kamieni. Nocleg 

w Paro.

 15  Paro | Delhi lub Kalkuta 
Przelot do Delhi lub Kalkuty. Krótkie 

zwiedzanie miasta. Dalszy przelot do 

Warszawy z przesiadką.

1 6  Powrót do Warszawy 

BhutanBhutan – Królestwo Grzmiącego Smoka      16 dni

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg program.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusem lub autokarem.

3.  Zakwaterowanie w pokojach 2-os. 

z łazienką: w Bhutanie w hotelach klasy 

turystycznej, w Indiach w hotelu 4*. 

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

7.  Wizę indyjską i bhutańską.

8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(65 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 540 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Termin:     Symbol:
06 03 – 21 03 2019* BHU–3/19
24 04 – 09 05 2019 BHU–4/19
03 10 – 18 10 2019* BHU–10/19

Cena:  6390 PLN + 3960 USD
*  Festiwal Tsechu

Śladami buddyjskich 
świętych 

i szalonych magów

 � niezapomniane widoki z wysokogórskich przełęczy
 � dzong Punakha – najpiękniejszy zamek Bhutanu
 � wycieczka do słynnego Tygrysiego Gniazda

Paro

Tygrysie
Gniazdo

Gangkar Punsum

Thimphu

Trongsa

Punakha
Bumthang

Dolina
Phobjikha
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udających się w góry Haramukh. Na-

ranag to również jedno z najbardziej 

znanych stanowisk archeologicznych 

w kraju. Zwiedzimy zespoły świątyn

ne poświęcone bogowi Śiwie i Nagom. 

Krótka wycieczka po okolicy przed 

dalszą podróżą i postojem we wsi Kul

lan. Nocleg w Sonamarg. 

 

 9  Sonamarg | Lamayuru
Przejazd do Lamayuru (170 km, ok. 

6 godz.), położonego na wysokości 

3510 m n.p.m. Trasa prowadzi przez 

urokliwą wieś Nilgrad, zamieszkaną 

przez ludność Shia oraz przełęcz Zoji 

La (3505 m n.p.m.), po przekroczeniu 

której znajdziemy się w Ladakhu. 

Zwiedzanie jednego z najstarszych 

i największych klasztorów w Ladakhu. 

Przed dotarciem buddyzmu była to 

świątynia rdzennej tybetańskiej religii 

bon. Lamayuru położone jest w wy-

jątkowo malowniczej scenerii Doliny 

Indusu. Nocleg w guesthousie.

 

 10  Lamayuru | Alchi | Likir |  
Basgo | Phyang
Przejazd do Leh (110 km, 5-6 godz.), 

położonej na wysokości 3500 m n.p.m. 

stolicy Ladakhu. Po drodze zwiedzanie 

klasztorów położonych w dół biegu 

Indusu. Pierwszym punktem będzie 

Alchi i położony tam kompleks świą

tynny słynący m.in. z zabytkowych 

fresków. Zobaczymy również należący 

do szkoły Kagju klasztor Phyang po-

wstały w XVI w. i skrywający wiele po-

sągów bodhisattwy Awalokiteśwary 

(ok. 4 godz.) i przelot do Śrinagar, 

starego miasta Garhwalów. Śrinagar 

otoczony przez góry leży w Kotlinie 

Kaszmirskiej u brzegów jeziora Dal. 

Po wodach jeziora pływają barki 

mieszkalne i jedna z nich będzie 

naszym pływającym hotelem. Po po-

łudniu przesiądziemy się na mniejsze 

łodzie, tradycyjne sikary, aby na nich 

zwiedzać pływające ogrody, pola 

i zamieszkane wyspy. W jednej z chat 

zjemy kolację. Nocleg na łodzi. 

 7  Śrinagar 
Dzisiejszy dzień rozpoczniemy wcze-

śnie, aby obserwować najbardziej 

spektakularny pływający bazar 

w Kaszmirze. Powrót na łódź na 

śniadanie. Zwiedzanie starej części 

Śrinagaru, gdzie odwiedzimy m.in.: 

meczet szacha Hamdana, który sły-

nie z dekoracji z papieru mâché oraz 

konstrukcji, wzniesionej bez użycia 

gwoździ i śrub, kamienny meczet, 

mauzoleum sułtana Zain-Ul-Abidi

na. Jeśli czas powoli zatrzymamy się 

również na bazarze z przyprawami. 

Nocleg na łodzi w Śrinagar.    

 8  Śrinagar | Naranag | 
Sonamarg
Przejazd do doliny Naranag, która 

słynie z pięknych krajobrazów i służy 

jako baza wypadowa dla trekkerów 

jako „Jedenasty Guru". Wizyta w ogro-

dzie Jallianwala Bagh, miejscu drama-

tycznych wydarzeń, które w 1942 r. 

stały się katalizatorem walki o niepod-

ległość Indii. Przejazd do Dharamśali, 

miejscu gdzie swój dom znalazł na 

uchodź ctwie XIV Dalajlama Tybetu 

i laureat pokojowej nagrody Nobla 

– Tenzin Gjaco oraz tysiące jego roda-

ków (200 km, ok. 4-5 godz.). Kolacja 

wegetariańska w jednej z najsłynniej-

szych restauracji w mieście - „Brothers 

Dhaba”. Nocleg w Dharamśali.

 

 5  Dharamśala | McLeod Ganj
Wizyta w McLeod Ganj, zwanej 

małą Lhasą lub Górną Dharamśalą. 

McLeod Ganj jest centrum diaspory 

tybetańskiej i równocześnie tu ma 

swoją siedzibę rząd tybetański na 

uchodźctwie. Wizyta w Tsugla

ghakang, centralnym sanktuarium 

przypominającym lhaski Dżokhang 

oraz w klasztorze Nam gyal, gdzie 

przy odrobinie szczęścia zobaczymy 

debatujących w tradycyjny, widowi-

skowy sposób mnichów. Odwiedzimy 

również Tybetański Instytut Sztuki, 

zrzeszający rękodzielników i artystów. 

Nocleg w Dharamśali. 

 6  Dharamśala | Amritsar | 
Śrinagar 
Przejazd na lotnisko w Amristar 

 1  Wylot 
z Warszawy
Spotkanie z pilotem 

i grupą na lotnisku Chopina w Warsza-

wie. Przelot do Delhi z przesiadką. 

 2  Delhi 
Przylot do Delhi. Zwiedzanie stolicy 

Indii. Wizyta w Starym Delhi, zwie-

dzanie pochodzącego z XVII w., naj-

większego w Indiach meczetu Jama 

Masjid. Przejażdżka rikszami obok 

Czerwonego Fortu , wizyta w Raj 

Ghat – miejscu nad rzeką Jamuną, 

gdzie skremowano ciało Mahatmy 

Gandhiego. Oglądannie Bramy Indii 

o kształcie 42-metrowego łuku trium-

falnego oraz budynków Parlamentu 

i Pałacu Prezydenckiego. Jeśli czas 

pozwoli wizyta w dzielnicy handlo

wej Hauz Khas. Nocleg w Delhi. 

 3  Delhi | Amritsar
Przejazd pociągiem (ok. 6 godz.) do 

duchowej stolicy Sikhów – Amritsaru. 

Odwiedziny pobliskiego indyjsko-paki-

stańskiego punktu granicznego, który 

co dzień jest miejscem niezwykłej 

ceremonii opuszczenia flag. Nocleg 

w Amritsarze.

 4  Amritsar | Dharamśala
Wizyta w najważniejszym sanktu-

arium Sikhów – Złotej Świątyni, 

w której została złożona święta księga 

Granth Sahib – czczona przez Sikhów 

Indyjskie Himalaje: Ladakh i Kaszmir  16 dni
 � Złota Świątynia Sikhów
 � Taj Mahal i zabytki Delhi
 � najwyższe przełęcze świata
 � zjawiskowa dolina Nubry
 � Dharamśala – Tybet w pigułce
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

oraz Amitabhy a wcześniej w Likir 

oglądać będziemy klasztor z XIV 

w. z przepiękną salą modlitewną 

i niewielkim muzeum. We wszystkich 

zbudowanych na wzgórzach gompach 

znajdują się posągi buddów i inne 

liczące setki lat dzieła sztuki. Postój 

u zbiegu rzek Zanskar i Indusu. Jeśli 

czas pozwoli zobaczymy również Bas

go, dawną stolicę Ladakhu, gdzie znaj-

dują się jedne z najstarszych w kraju 

malowideł. Nocleg w Leh.

 

 11  Leh | dolina Nubry | 
Hunder
Zwiedzanie Shey, starożytnej stolicy 

Ladakhu. W XVII-wiecznym pałacu 

królewskim znajduje się olbrzymi 

pozłacany posąg Buddy. Przejazd do 

doliny Nubry przez jedną z najwyżej 

położonych na świecie przejezdnych 

przełęczy Khardung La – 5359 

m n.p.m. Niezliczone serpentyny 

i przepaściste skalne ściany mogą 

przyprawić o zawrót głowy. Po niemal 

5 godz. jazdy ujrzymy bujną zieleń 

drzew i złote rzepakowe pola, które 

kontrastują z surowym obliczem 

otaczających gór. Dolina Nubry, leżąca 

na niegdyś aktywnym szlaku handlo-

wym łączącym Tybet z Turkiestanem 

Wschodnim, ze względu na łagodny 

klimat jest nazywana Doliną Kwiatów. 

Zwiedzanie klasztoru Diskit, nale-

żącego do szkoły Gelugpa, w pobliżu 

którego znajdują się również cele 

dla mnichów, szkoła oraz rezydencja 

głównego lamy Nubry. Odwiedzimy 

również wieś Hunder, gdzie chętni 

będą mogli dosiąść baktriana. Nocleg 

w namiotach w dolinie Nubry (ok. 

3100 m n.p.m).

 

 12  dolina Nubry | Turtuk
Dalsza eksploracja doliny Nubry. Tego 

dnia wybierzemy się jeszcze dalej 

na północ do wsi Turtuk, położonej 

w dolinie o tej samej nazwie. Podróż 

zajmie ok. 2 godz. i będzie sporą daw-

ką adrenaliny, ale widoki wynagradzają 

wszystko. Leżąca przy granicy z Paki-

stanem wieś, położona jest u brzegu 

rzeki Shyok. Jest jedną z czterech wsi 

regionu zwanego Baltistanem a za-

mieszkiwana jest głównie przez mu-

zułmanów. Ze wzgórz otaczających 

wieś dostrzec można majestatyczny 

K2. Obejrzymy buddyjską gompę, 

meczet i ruiny niewielkiego fortu. 

Powrót do obozowiska. Nocleg w na-

miotach w dolinie Nubry. 

 13  dolina Nubry | Wari La | 
Hemis | Thiksey | Shey | Leh
Powrót do Leh przez przełęcz 

Wari La. (5312 m n.p.m.) Przejazd 

do Hemis, gdzie znajduje się jeden 

z największych i najsłynniejszych 

zespołów klasztornych Ladakhu. 

Klasztor należy do szkoły Druk i ist-

niał już przed XI w. Aktualne budynki 

pochodzą z lat 30-tych XVII w. W mia-

rę możliwości zwiedzanie bratniego 

klasztoru Hemis, malowniczo poło-

żonej gompy Chemre. Przed prze-

jazdem do Leh, zwiedzanie gompy 

Thiksey – jednego z najpiękniejszych 

klasztorów Ladakhu. Z zewnątrz 

klasztor przypomina pałac Potala 

z Tybetu, należy do szkoły Gelug (Żół-

tych Czapek) i kryje monumentalny 

posąg Buddy Przyszłości – Majtrei. 

Powrót do Leh, zwiedzanie górujące-

go nad miastem Pałacu oraz stupy 

Shanti. Nocleg w Leh. 

 

 14  Leh | Delhi | Agra
Przelot do Delhi. Przejazd do Agry 

w stanie Uttar Pradesh – dawnej stoli-

cy imperium mogolskiego (ok. 4 godz.). 

Zwiedzanie Fortu w Agrze , ma-

sywnej twierdzy wykonanej z czerwo-

nego piaskowca, której budowę roz-

począł Akbar, największy cesarz 

mogolski. Nocleg w Agrze.

 15  Agra | Taj Mahal | Deli
Zwiedzanie Taj Mahal – symbolu 

Indii i jednego z cudów świata, nazy-

wanego świątynią miłości. Na teren 

pałacu wejdziemy przez Wielką Bra

mę, która prowadzić będzie przez 

mauzoleum ogrodowe do podnóża 

samego pałacu i towarzyszących mu 

po obu stronach meczetu i mehman-
chana – domu dla gości. W środku 

podziwiać można doskonałe inkrusta-

cje i marmurowe zdobienia, które 

rozsławiły to miejsce na cały świat. 

Powrót do Delhi. Wylot do Warszawy 

z przesiadką.

 

 16  Powrót do Warszawy 

Indie Północne

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na 

trasach wewnętrznych wg programu. 

Podczas przelotu wewnątrz Indii limit 

bagażu głównego 15kg. Możliwość 

dopłaty na miejscu.

2.  Przejazdy wg programu mikrobusem lub 

autokarem oraz pociągiem.

3.  Zakwaterowanie wg programu w po-

kojach 2-os. w hotelach 3*/4* i guest-

housach. W Śrinagar nocleg na łodzi, 

w dolinie Nubry w namiotach.

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

7.  Wizę indyjską.

8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(65 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 375 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Termin:     Symbol:
06 07 – 21 07 2019 LAKA–7/19
07 09 – 22 09 2019 LAKA–9/19

Cena:  5580 PLN + 1360 USD

Święte miejsca 
i najwyższe 

przełęcze świata
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Dookoła Indii  20 dni

buddystów, gdzie Budda Śiakjamuni 

wygłosił słynne pierwsze kazanie po 

osiągnięciu oświecenia. Zwiedzanie 

zespołu świątynnego, gdzie m.in. 

znajduje się stupa Dhamekh i słynny 

kapitel kolumny cesarza Aśoki. Prze-

lot do Kalkuty, drugiej co do wielkości 

metropolii Indii – stolicy Bengalu Za-

chodniego. Nocleg w Kalkucie.

 9  Kalkuta 
Zwiedzanie najważniejszych atrakcji 

miasta: okazały Victoria Memorial 

– muzeum czasów kolonialnych, Ka

lighat – świątynia bogini Kali, Dalho

usie Square – dawne centrum miasta 

z licznymi budowlami kolonialnymi 

oraz Nirmal Chaya – dom Matki 

Teresy. Nocleg w Kalkucie.

 10  Madras | 
Mahabalipuram | Pondicherry   
Przelot do Madrasu (Chennai) – stoli-

cy Tamilnadu. Podczas przejazdu przez 

miasto zobaczymy m. in. Fort św. Je-

rzego – kompleks budynków, gdzie 

w czasach imperium była główna sie-

dziba Kompani Wschodnioindyjskiej, 

a teraz jest siedziba władz stanu Tamil-

nadu. Przejazd do Mahabalipuram . 

Zwiedzanie kompleksu świątynnego 

nad Zatoką Bengalską wzniesionego 

w VII w. przez dynastię Pallawów. 

Przejazd do Pondicherry (ok. 3 godz.), 

nadmorskiego miasta założonego 

w końcu XVIII w. przez Francuzów, 

które pełniło rolę stolicy francuskiej 

kolonii. Nocleg w Pondicherry.

11  Pondicherry | Than javur
Zwiedzanie aśramu Aurobindy, ben-

galskiego guru, poety i filozofa. Wizyta 

będzie przez mauzoleum ogrodowe 

do podnóża samego pałacu i towarzy-

szących mu po obu stronach mecze

tu i mehmanchana – domu dla gości. 

W środku podziwiać można doskona-

łe inkrustacje i marmurowe zdobie-

nia, które rozsławiły to miejsce na 

cały świat. Wizyta w centrum wy

twarzania pietra dura, słynnej mozai-

ki, która zdobi Taj Mahal. Powrot do 

Delhi. Nocleg w Delhi.

 7  Delhi | Varanasi 
Przelot do Varanasi, znanego też jako 

Benares, położonego nad brzegiem 

Gangesu miasta Śiwy. Varanasi to jed-

no z najsłynniejszych i najświętszych 

miast Indii, zawsze pełnego pielgrzy-

mów. Wizyta w Varanasi na wszystkich 

odwiedzających robi silne  wrażenie, 

sprawia to mieszanka indyjskiej magii, 

duchowości, ale i świadomość nie-

uchronnej śmierci, po którą przybywa 

tu część pielgrzymów. Pozostali liczą 

na oczyszczenie karmy, które zapewni 

kąpiel w wodach Gangesu. Zwiedzanie 

świątyni boga Śiwy i wizyta przy 

świątyni Durgi (Niedostępnej) – mał-

żonki Śiwy. Wizyta w manufakturze 

oferującej słynne jedwabie z Vara

nasi. Wieczorem fakultatywnie prze-

jażdżka rikszami w okolicach Gangesu. 

Nocleg w Varanasi.

 8  Varanasi | Sarnath | 
Kalkuta
O świcie rejs łodziami po Gangesie. 

Nad brzegiem rzeki, gdzie znajdują się 

słynne ghaty – schody prowadzące 

do wody – można obserwować piel-

grzymów dokonujących rytualnych 

ablucji i ceremonii ofiarnych. Wy-

cieczka do Sarnath, świętego miejsca 

dziedzińce, bramy, pawilony i zdo-

bione komnaty, w tym słynna sheesh 
mahal – komnata lustrzana. Oglądanie 

najciekawszych zabytków miasta: ob

serwatorium Jantar Mantar – owo-

cu pasji astronomicznej maharadży 

Jai Singha oraz pięknej fasady pięcio-

kondygnacyjnego Pałacu Wiatrów 

(Hawa Mahal). Wizyta w pracowni 

kamieni szlachetnych i wyrobów ze 

złota. Nocleg w Jaipurze. 

 5  Jaipur | Fatehpur Sikri | 
Agra 
Przejazd do Agry w stanie Uttar 

Pradesh – dawnej stolicy imperium 

mogolskiego (ok. 6 godz.). W drodze 

postój w Abhaneri, gdzie znajduje się 

studnia z X w. a także ruiny świątyni 

Harshat Mata. Zwiedzanie Fatehpur 

Sikri , miasta-widma, które za pano-

wania cesarza Akbara w XVI w. pełniło 

funkcję stolicy. Przyczyna opustosze-

nia miasta nie jest znana do dzisiaj. Na 

miejscu zobaczymy Buland Darwazę, 

triumfalną bramę, zbudowaną dla 

uczczenia podboju Gudżaratu przez 

Akbara, Diwan-khana-e-khaas, pry-

watne apartamenty cesarza i jego żon, 

DiwaneAm – pawilony audiencyjne 

i meczet piątkowy – Jama Masjid. 

Przyjazd do Agry. Nocleg w Agrze.

 6  Agra | Taj Mahal | Delhi
Zwiedzanie Fortu w Agrze , ma-

sywnej twierdzy wykonanej z czer-

wonego piaskowca, której budowę 

rozpoczął Akbar, największy cesarz 

mogolski. Zwiedzanie Taj Mahal  

– symbolu Indii i jednego z cudów 

świata, nazywanego świątynią miło-

ści. Na teren pałacu wejdziemy przez 

Wielką Bramę, która prowadzić 

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Delhi z przesiadką.

 2  Delhi 
Przylot do Delhi. Zwiedzanie stolicy 

Indii. W programie Mauzoleum Hu

majuna , mogolskiego cesarza 

z XVI w. oraz Brama Indii o kształcie 

42-metrowego łuku triumfalnego. 

Przejazd wokół administracyjnego 

centrum Delhi, oglądanie budynków 

Parlamentu, Sekretariatów i Pałacu 

Prezydenckiego. Wizyta w Starym 

Delhi, zwiedzanie pochodzącego 

z XVII w., największego w Indiach me

czetu Jama Masjid. Przejażdżka rik-

szami obok Czerwonego Fortu , 

wizyta w Raj Ghat – miejscu nad brze-

giem rzeki Jamuny, gdzie skremowano 

ciało Mahatmy Gandhiego. Nocleg 

w Delhi.

 3  Delhi | Jaipur 
Oglądanie 72-metrowej wieży zwy-

cięstwa Qutb Minar  z XIII w. Prze-

jazd do stolicy Radżastanu – Jaipuru 

(ok. 6 godz.). Jaipur wzniesiony na 

początku XVIII w. przez maharadżę Jai 

Singha, ze względu na kolor budowli 

zwany jest też Różowym Miastem. 

Wizyta w Pałacu Miejskim – rezy-

dencji władców Jaipuru oraz w pała

cowym muzeum. Nocleg w Jaipurze.

 4  Jaipur 
Wjazd na szczyt wzgórza, na którym 

znajduje się kompleks pałacowo-

-forteczny – Fort Amber, siedziba 

maharadży niegdysiejszego stanu 

Jai pur. W forcie znajdują się liczne 

 � pałace i forty Radżastanu
 � święte miasto Varanasi
 � Kalkuta Matki Teresy
 � świątynia hinduistyczna 

Meenakshi w Madurai
 � rejs po rozlewiskach Kerali  

z noclegiem na łodzi
 � plażowanie w Varkali
 � zapach przypraw oraz bujna 

fauna i flora południa
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Indie

w muzeum, które prezentuje bogaty 

zbiór eksponatów z okresu francuskiej 

władzy kolonialnej. Spacer po starym 

Pondicherry oraz po promenadzie 

nad Zatoką Bengalską. Przejazd do 

Thanjavur (ok. 5 godz.), dawnej stolicy 

imperium Ćolów, Najaków i Marathów. 

Zwiedzanie powstałej w 1010 r. świą

tyni Brihadeshwary. Otoczoną liczny-

mi sanktuariami granitową świątynię 

poświęconą Śiwie wieńczy 66-metro-

wa wieża w kształcie piramidy (naj-

wyższa w Indiach). Zwiedzanie Pałacu 

Królewskiego – rezydencji władców 

z dynastii Najaków i Marathów. Wizyta 

w galerii sztuki, prezentującej dzieła 

szkoły malarskiej z Thanjavur oraz 

w pobliskiej wiosce, gdzie wykonuje 

się tradycyjne wyroby z brązu. Nocleg 

w Thanjavur.

 12  Thanjavur | Madurai 
Przejazd do Madurai (ok. 5 godz.) 

Zwiedzanie świątyni Meenakshi, 

jednej z największych świątyń Indii. 

Kompleks w stylu drawidyjskim jest 

poświęcony bogini o rybich oczach, 

małżonce Śiwy, czczonego jako Sun-

dareśwara – przystojny bóg. Wizyta 

w XVII-wiecznym Pałacu Thirumalai 

Najaka. Wieczorem ponowna wizyta 

w świątyni Mee nakshi, by obserwo-

wać ceremonię przenoszenia wize-

runku Pana Sundareśwary do sypialni 

jego małżonki Meenakshi. Nocleg 

w Madurai.

 13  Madurai | Periyar    
Przejazd do Periyar (ok. 4 godz.), 

parku narodowego będącego rów-

nocześnie rezerwatem tygrysów. 

Zwiedzanie plantacji przypraw, 

na której przyjrzymy się jak rośnie 

kardamon, jak pozyskuje się pieprz 

i cynamon. Popołudnie można spędzić 

na spacerach po urokliwej miejsco-

wości, skorzystanie z oferty jednego 

z salonów ajurwedy lub rejs statkiem 

po jeziorze Periyar – okazja do obser-

wacji przyrody rezerwatu, m.in.: słoni, 

małp i ptactwa. Wieczorem udamy się 

wspólnie na pokaz kaalarippattayu, 

tradycyjnej sztuki walki tego regionu. 

Nocleg w Periyar.

 14  Periyar | Cochin   
Poranny spacer w parku, dalsza 

obserwacja fauny i flory. Przejazd do 

Cochin (ok. 6 godz.), najbardziej ko-

smopolitycznego miasta stanu Kerala, 

mozaiki wpływów holenderskich, 

portugalskich i brytyjskich. Wieczo-

rem przedstawienie kathakali, trady-

cyjnej dla Kerali sztuki tańca. Nocleg 

w Cochin.

 

 15  Cochin 
Zwiedzanie miasta: fort Cochin, 

kościół św. Franciszka – najstarsza 

budowla, wzniesiona przez Portugal-

czyków na początku XVI w., chińskie 

sieci którymi można sterować z lądu. 

Wizyta w dzielnicy żydowskiej, gdzie 

znajduje się synagoga Paradresi – pa-

miątka po licznej społeczności Żydów; 

w Pałacu Holenderskim oraz w skle

pie z przyprawami. Nocleg w Cochin.

 16  Cochin | Kumarakom | 
rejs po backwaters   
Zwiedzanie muzeum folkloru, 

kameralnego prywatnego muzeum 

powstałego w niezwykłym tradycyj-

nym domu. W muzeum zgromadzono 

piękną kolekcję masek tradycyjnego 

tańca, rzeźby, biżuterii i przedmiotów 

użytkowych. Przejazd do Kumarakom 

(ok. 2 godz.). Zakwaterowanie na ło-

dzi. Wycieczka łodzią po backwaters 

– rozlewiskach i kanałach wodnych 

– krajobrazie charakterystycznym dla 

wybrzeża Kerali. Przejażdżka wśród 

gajów kokosowych i pól pozwala 

poznać codzienne życie ludności 

zamieszkującej te tereny. Nocleg 

w hotelu na łodzi.

 17  Alleppey | Varkala 
Zakończenie rejsu w Alleppey. Prze-

jazd do Varkali (ok. 4 godz.), miastecz-

ka nad Morzem Arabskim oferującego 

turystom piaszczyste plaże, lecznicze 

źródła oraz ośrodki ajurwedy i jogi. 

Nocleg w Varkali.

 18  Varkala 
Czas wolny na wypoczynek na plaży. 

Nocleg w Varkali.

 19  Varkala | Trivandrum | 
Bombaj 
Przejazd do Trivandrum (Thiruva-

nanthaputram), stolicy Kerali. Przelot 

do Bombaju. Zwiedzanie Bombaju: 

Mani Bhavan – dawna rezydencja 

i muzeum Mahatmy Ghandiego, Wi

szące Ogrody, Brama Indii oraz jeśli 

czas pozwoli Muzeum Księcia Walii, 

posiadające imponująca kolekcję sztu-

ki południowego regionu Indii. Przelot 

do Warszawy z przesiadką.

 

 20  Powrót do Warszawy 

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na trasach 

wewnętrznych wg programu. Podczas 

przelotów wewnątrz Indii limit bagażu 

głównego 15kg. Możliwość dopłaty 

na miejscu.

2.  Przejazd pociągiem wg programu. 

3.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusem lub autokarem.

4.  Wycieczki i rejsy łodzią wg programu. 

5.  Zakwaterowanie w hotelach 4*, w Thanja-

vur w hotelu 3*,  w pokojach 2-os. z łazien-

ką i klimatyzacją.

6.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

7.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

8.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

9.  Wizę indyjską.

10.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(80 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 590 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Termin:  Symbol:
12 02 – 03 03 2019 INDU–2/19
05 11 – 24 11 2019 INDU–11/19
04 02 – 23 02 2020 INDU–2/20

Cena:  5965 PLN + 2140 USD

 
Bogowie  

i święty Ganges,  
wielbłądy  fortece, 

korzenne 
przyprawy i plaża 

nad oceanem

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 
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Indie – prawdziwe południe  18 dni

wolnym możliwe spacery po urokliwej 

miejscowości, korzystanie z zabiegów 

ajurwedy lub rejs statkiem po jeziorze 

Periyar, by obserwować przyrodę re-

zerwatu, m.in.: słonie, małpy i ptactwo. 

Wieczorem przedstawienie lokalnej 

sztuki walki Kalaripayattu. Nocleg 

w Periyar.

 9  Periyar | Madurai 
Poranny spacer w parku, dalsza 

obserwacja fauny i flory. Przejazd do 

Madurai (ok. 5 godz.), miasta będą-

cego skarbnicą sztuki sakralnej i kul-

tury tamilskiej. Zwiedzanie świątyni 

Meenakshi, jednej z największych 

świątyń Indii. Kompleks świątyń 

w stylu drawidyjskim jest poświęcony 

Meenakshi – bogini o rybich oczach, 

małżonce Śiwy czczonego jako Sun-

dareśwara – przystojny bóg. Wizyta 

w XVII-wiecznym pałacu Thirumalai 

Najaka. Nocleg w Madurai.

 10  Madurai | Chettinad 
Fakultatywna poranna piesza wy-

cieczka po mieście (pomiędzy 6:00 

a 8:00), podczas której będzie można 

odkryć miasto z mniej turystycznej 

strony. Przejazd do Chettinad, siedzi-

by kupieckiej wspólnoty Chettiarów. 

Stare wsie, obecnie na wpół wylud-

nione, kryją okazałe rezydencje 

rodowe. Po południu przesiądziemy 

się do zaprzęgu, aby w ten nietypowy 

sterować z lądu. Wizyta w Miasteczku 

Żydowskim, gdzie znajduje się syna

goga Paradresi (zamknięta w piątki) 

– pamiątka po licznej społeczności 

Żydów oraz Pałac Holenderski. Noc-

leg w Cochin.

 7  Cochin | Alleppey 
Zwiedzanie muzeum folkloru, kame-

ralnego prywatnego muzeum w tra-

dycyjnym domu, gdzie zgromadzono 

piękną kolekcję masek tradycyjnego 

tańca, rzeźby, biżuterii i przedmiotów 

użytkowych. Przejazd do Alleppey 

(ok. 2  godz.). Zakwaterowanie na 

łodzi. Wycieczka łodzią po tzw. 

backwaters – rozlewiskach i kanałach 

wodnych – krajobrazie charaktery-

stycznym dla wybrzeża Kerali. Prze-

jażdżka wśród bujnej zieleni dżungli, 

gajów kokosowych i pól ryżowych 

daje sposobność podglądania co-

dziennego życia ludności zamieszkują-

cej te tereny. Nocleg w hotelu na łodzi.

 8  Alleppey | Kumarakom | 
Periyar 
Dalsza żegluga rozlewiskiem jeziora 

Vembanad do Kumarakom. Prze-

jazd do Periyar (ok. 5 godz.), parku 

narodowego będącego równocześnie 

rezerwatem tygrysów. Zwiedzanie 

plantacji przypraw, na której przyj-

rzymy się jak rośnie kardamon, jak po-

zyskuje się pieprz i cynamon. W czasie 

do zdobycia. Jej początki sięgają XII 

w., a obwarowania z XV w. Nocleg 

w Aurangabad.

 

 4  Aurangabad | Adżanta
Przejazd do Adżanty  (ok. 2,5 

godz.), aby podziwiać jeden z najwięk-

szych skarbów kultury indyjskiej. Trzy-

dzieści buddyjskich grot z wspaniałymi 

rzeźbami i dobrze zachowanymi fre-

skami przedstawiającymi sceny z dża-

taków, czyli opowieści o żywotach 

Buddy. W drodze powrotnej krótka 

wizyta w mauzoleum Bibika Makba

ry, żony Wielkiego Mogoła Aurangze-

ba. Mauzoleum określane jest jako 

mały Taj Mahal. Nocleg w Aurangabad.

 5  Aurangabad | Cochin 
Przelot do Cochin (możliwa prze-

siadka w Bombaju)– najbardziej ko-

smopolitycznego miasta stanu Kerala, 

mozaiki wpływów holenderskich, 

portugalskich i brytyjskich. Wieczo-

rem przedstawienie kathakali, trady-

cyjnej dla Kerali sztuki tańca. Nocleg 

w Cochin.

 

 6  Cochin 
Zwiedzanie fortu Cochin: m.in. 

kościół św. Franciszka – najstarsza 

budowla, wzniesiona przez Por-

tugalczyków na początku XVI w., 

oraz chińskie sieci, którymi można 

 1  Wylot z Warszawy  
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot do 

Bombaju z przesiadką. 

 2  Bombaj 
Przylot do Bombaju. Zwiedzanie 

Mani Bhavan – dawnej rezydencji 

i muzeum Mahatmy Ghandiego, Wi

szących Ogrodów, Bramy Indii. Wy-

cieczka statkiem na wyspę Elephan

ta, by oglądać pochodzące z VI w. 

groty  – świątynie ku czci Śiwy. 

Przejazd słynną Marina drive, najbar-

dziej reprezentacyjną aleją w mieście. 

Nocleg w Bombaju.

 3  Bombaj | Aurangabad | 
Ellora
Przelot do Aurangabad, przesycone-

go kulturą muzułmańską. Przejazd 

autokarem do Ellora, aby podziwiać 

wykute w skale świątynie . Groty 

wykuwano w kamieniu między VI 

a IXw., tworząc niezwykłe miejsce 

spotkania trzech religii: buddyzmu, 

hinduizmu i dżinizmu. Na szczególną 

uwagę zasługują przedstawienia 

odwiecznej walki dobra ze złem pod 

postaciami Śiwy i Parwati oraz grota 

16, największe arcydzieło sztuki ka-

mieniarskiej w Indiach. Zwiedzanie 

twierdzy w Daulatabadzie oraz grot 

buddyjskich, których początki sięgają 

III w. Twierdza ma opinię niemożliwej 

 � spektakularne świątynie Adżanty i Ellory

 � 1000-letnia świątynia Brihadeshwary

 � przyroda Kerali i plaża w Mahabalipuram



39

Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Indie

dla nas, ale typowy dla miejscowych 

sposób zwiedzić okolice, zajrzeć do 

wnętrza willi z kolumnami z drzewa je-

dwabnego, tekowego i granitu. W mia-

rę możliwości w jednej z nich zjemy 

lunch. Wizyta w świątyni Kundrakudi 

Murugan. Nocleg w Chettinad.

 11  Chettinad | Trichy 
Przejazd do Trichy (ok. 3 godz.). Zwie-

dzanie Rock Fort oraz skalnych świą-

tyń. Wizyta w pobliskim Śrirangam, 

kompleksie świątynnym położonym 

na wyspie pomiędzy dwoma rzekami, 

gdzie najsłynniejszym obiektem jest 

poświęcona Wisznu majestatyczna 

Ranganatha. Nocleg w Trichy.

 

 12  Trichy | Thanjavur | 
Kumbakonam 
Przejazd do Thanjavur, położonego 

w dorzeczu Kaveri dawnej stolicy 

imperium Ćolów, Najaków i Mara-

thów. Zwiedzanie powstałej w 1010 r. 

świątyni Brihadeshwary. Otoczoną 

licznymi sanktuariami pomocniczymi 

granitową świątynię poświęconą Śi-

wie wieńczy 66-metrowa wieża 

w kształcie piramidy (najwyższa w In-

diach). Zwiedzanie Pałacu Królew

skiego – rezydencji władców z dyna-

stii Najaków i Marathów. Wizyta 

w galerii sztuki, prezentującej dzieła 

słynnej szkoły malarskiej z Thanjavur 

oraz w pobliskiej wsi, gdzie 

wykonywane są tradycyjne wyroby 

z brązu. Dalszy przejazd do Kumba

konam. Zwiedzanie dwóch zespołów 

świątynnych – Swami Malai i Dara

suram . Nocleg w Kumbakonam.

 13  Kumbakonam | 
Pondicherry
Wizyta w kompleksie Gangaikon

dacholapuram, gdzie znajduje się 

świątynia Bridadashiwara. Przejazd 

do Pondicherry (ok. 5 godz.), nadmor-

skiego miasta założonego w końcu 

XVIII w. przez Francuzów. Czas wolny 

na wypoczynek. Zwiedzanie aśramu 

Aurobindy, bengalskiego guru, poety 

i filozofa. Wizyta w muzeum, które 

prezentuje bogaty zbiór eksponatów 

z okresu francuskiej władzy kolonial-

nej. Spacer po starym Pondicherry, 

gdzie znajdują się dawne rezydencje 

i budynki z czasów kolonialnych oraz 

po nadbrzeżnej promenadzie nad 

Zatoką Bengalską. Jeśli czas pozwoli 

zwiedzanie pobliskiego Auroville 

(Miasta Świtu), które powstało pół 

wieku temu, by urzeczywistnić ideę 

międzynarodowego miasta ludzi do-

brej woli. Nocleg w Pondicherry.

 

 14  Pondicherry | 
Mahabalipuram 
Przejazd do Mahabalipuram  (ok. 

2 godz.). Po drodze wizyta w świątyni 

Manakula Vinayagar. Zwiedzanie 

słynnego kompleksu świątynnego 

wzniesionego bezpośrednio nad 

Zatoką Bengalską przez dynastię 

Pallawów (VII w. ). Wykute w skałach 

reliefy, groty i sanktuaria to piękny 

przykład sztuki południowoindyjskiej. 

Nocleg w Mahabalipuram w hotelu 

przy plaży.

 15  Mahabalipuram   
Czas wolny na wypoczynek na plaży. 

Fakultatywnie wycieczka do Kan-

chipuram, gdzie znajdują się zabytki 

tamilskiej architektury z okresu pa-

nowania Pallawów. Nocleg w Maha-

balipuram.

 16  Mahabalipuram   
Czas wolny na wypoczynek na plaży. 

Fakultatywnie wycieczka do Madrasu 

(Chennai) – stolicy stanu Tamil Nadu 

oraz żywego muzeum – Dakshina 

Chitra. Nocleg w Mahabalipuram.

 17  Mahabalipuram | 
Madras  
Czas wolny na wypoczynek na plaży.

(pokoje dostępne do wieczora). Po ko-

lacji przejazd do Madrasu na lotnisko. 

Przelot do Warszawy z przesiadką.

 18  Powrót do Warszawy 

Bombaj

Aurangabad

Madras

Cochin

Alleppey Periyar
Madurai

Chettinad

Trichy
Kumbakonam

Pondicherry
Mahabalipuram

Szlakiem Śiwy, 
Kryszny i Brahmy 

– skarby 
starożytności 

i przyroda 
południa 

subkontynentu

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Termin:  Symbol:
16 03 – 01 04 2019 INPD–3/19
 07 11 – 24 11 2019 INPD–11/19 
 06 02 – 23 02 2020 INPD–2/20

Cena:  5965 PLN + 1890 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na 

trasach wewnętrznych wg programu. 

Podczas przelotu wewnątrz Indii limit 

bagażu głównego 15kg. Możliwość  

dopłaty na miejscu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu mi-

krobusem lub autokarem.

3.  Zakwaterowanie w hotelach 4*, w Trichy 

w hotelu 3*,  w pokojach 2-os. z łazienką 

i klimatyzacją. 

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

7.  Wizę indyjską.

8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(75 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 610 USD. 

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.
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Indyjski Złoty Trójkąt i Sri Lanka  15 dni

stronach meczetu i mehmanchana 

– domu dla gości. W środku podziwiać 

można doskonałe inkrustacje i mar-

murowe zdobienia, które rozsławiły to 

miejsce na cały świat. Wizyta w cen

trum wytwarzania pietra dura, słyn-

nej mozaiki, która zdobi Taj Mahal. 

Powrót do Delhi. Nocleg w Delhi

 7  Delhi | Kolombo | Waikkal 
lub inny kurort 
Przelot do Kolombo, stolicy Sri Lanki. 

Przejazd przez miasto autokarem: 

ekskluzywna dzielnica Kolombo 7, 

czyli dawne Ogrody Cynamonowe, 

Narodowe Centrum Kongresowe 

imienia Sirimavo Bandaranaike 

– pierwszej kobiety-premiera na 

świecie. Przejazd do Waikkal lub innej 

wypoczynkowej miejscowości nad 

oceanem. Nocleg w hotelu przy plaży.

 8  Waikkal | Anuradhapura | 
Dambulla
Przejazd do Anuradhapury  (ok. 4 

godz.), starożytnej stolicy Sri Lanki 

przez prawie półtora tysiąclecia, od IV 

w. p.n.e. do XI w. n.e. Zwiedzanie pozo-

stałości historycznego świętego mia-

sta. Współcześnie Anuradhapura 

słynie z dagob: otoczonej słoniowym 

murem Ruvanweli, zwanej Wielką 

Stupą; Thuparama kryjącej relikwie 

Nocleg w Jaipurze. 

 5  Jaipur | Fatehpur Sikri | Agra
Przejazd do Agry w stanie Uttar Pra-

desh – dawnej stolicy imperium mo-

golskiego (ok. 6 godz.). W drodze po-

stój w Abhaneri, gdzie znajduje się 

studnia z X w. a także ruiny świątyni 

Harshat Mata. Zwiedzanie Fatehpur 

Sikri , miasta-widma, które za pano-

wania cesarza Akbara w XVI w. pełniło 

funkcję stolicy. Przyczyna opu-

stoszenia miasta nie jest znana do 

dzisiaj. Zobaczymy Buland Darwazę, 

triumfalną bramę, zbudowaną dla 

uczczenia podboju Gudżaratu przez 

Akbara, Diwan-khana-e-khaas, pry-

watne apartamenty cesarza i jego żon, 

DiwaneAm – pawilony audiencyjne 

i meczet piątkowy – Jama Masjid. 

Przyjazd do Agry. Nocleg w Agrze.

 6  Agra | Taj Mahal | Delhi
Zwiedzanie Fortu w Agrze , masyw-

nej twierdzy wykonanej z czerwonego 

piaskowca, której budowę rozpoczął 

cesarz Akbar. Zwiedzanie Taj Mahal

 – symbolu Indii i jednego z cudów 

świata, nazywanego świątynią miłości. 

Na teren pałacu wejdziemy przez 

Wielką Bramę, która prowadzi przez 

mauzoleum ogrodowe do samego 

pałacu i towarzyszących mu po obu 

(ok. 6 godz.). Jaipur wzniesiony na 

początku XVIII w. przez maharadżę 

Jai Singha, ze względu na kolor bu-

dowli zwany jest też Różowym Mia

stem. Wizyta w Pałacu Miejskim 

– rezydencji władców Jaipuru oraz 

w pałacowym muzeum. Nocleg 

w Jaipurze.

 4  Jaipur
Wjazd na szczyt wzgórza, na którym 

znajduje się kompleks pałacowo-

-forteczny – Fort Amber, siedziba 

maharadży niegdysiejszego stanu 

Jaipur. W forcie znajdują się liczne 

dziedzińce, bramy, pawilony i zdo-

bione komnaty, w tym słynna sheesh 

mahal – komnata lustrzana. Ogląda-

nie najciekawszych zabytków miasta: 

obserwatorium Jantar Mantar 

– owocu pasji astronomicznej maha-

radży Jai Singha oraz pięknej fasady 

pięciokondygnacyjnego Pałacu 

Wiatrów (Hawa Mahal) wzniesione-

go, by umożliwić damom dworskim 

obserwację życia zwykłych miesz-

kańców. Wizyta w pracowni kamieni 

szlachetnych i wyrobów ze złota. 

 1  Wylot z Warszawy  
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot do 

Delhi z przesiadką. 

 2  Delhi   
Przylot do Delhi. Zwiedzanie stolicy 

Indii: Mauzoleum Humajuna , 

mogolskiego cesarza z XVI w. oraz 

Brama Indii o kształcie 42-metrowe-

go łuku triumfalnego. Przejazd przez 

administracyjne centrum Delhi, oglą-

danie budynków Parlamentu, Se

kretariatów i Pałacu Prezydenckie

go. Wizyta w Starym Delhi, 

zwiedzanie pochodzącego z XVII w., 

największego w Indiach meczetu 

Jama Masjid. Przejażdżka rikszami 

obok Czerwonego Fortu (Lal Qila) , 

wizyta w Raj Ghat, gdzie nad brze-

giem rzeki Jamuny skremowano ciało 

Mahatmy Gandhiego. Nocleg w Delhi. 

 3  Delhi | Jaipur
Oglądanie 72-metrowej wieży zwy-

cięstwa Qutb Minar  z XIII w. Prze-

jazd do stolicy Radżastanu – Jaipuru 

Park N. Yala

Kolombo

Galle

Anuradhapura

Dambulla

Kandy
Nuwara Eliya

Delhi

Jaipur
Agra

 � Taj Mahal oraz Różowe Miasto Jaipur
 � skarby starożytnej Sri Lanki
 � wypoczynek w hotelu przy plaży
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Indie | Sri Lanka 

prawego obojczyka Buddy oraz 

ogromnej Jetawana o średnicy i wy-

sokości przekraczającej 100 m. Oglą-

danie Śri Maha Bodhi, świętego fi-

gowca liczącego 23 stulecia. Jest to 

ponoć najstarsze znane drzewo na 

świecie, wyhodowane ze szczepu 

dokładnie tego figowca indyjskiego, 

pod którym Budda Śiakjamuni doznał 

oświecenia. Przejazd do Dambulli 

i zwiedzanie wykutego w skale bud-

dyjskiego kompleksu Złotej Świątyni 

w Dambulli. Groty i jaskinie mieszczą 

bogato zdobione malowidła i rzeźby, 

z których najstarsze są datowane na 

I w. p.n.e. Nocleg w Dambulla. 

 9  Dambulla | Sigiriya | Park 
Narodowy Minneriya
Wizyta w twierdzy Sigiriya, „pod-

niebnym forcie” zbudowanym w V w. 

n.e. Wejścia do twierdzy bronią łapy 

potężnego lwa. Na szczycie znajdują 

się pozostałości wspaniałego pałacu, 

a skalną ścianę zdobią dobrze zacho-

wane freski. Wspinaczkę na szczyt 

twierdzy zwieńczy widok na rozległe 

pola i dżunglę. Przejazd do Parku Na

rodowego Minneriya, niewielkiego 

parku słynącego z ponad 200 dziko 

żyjących słoni, które można spotkać 

przy wodopoju. Nocleg w Dambulla.

 10  Dambulla | Matale | 
Kandy
Przejazd w kierunku Kandy. Przy-

stanek w Matale, w ogrodzie przy

praw i roślin leczniczych używanych 

w produktach ajurwedy. Możliwość 

zakupów w sklepie przy plantacji. 

Zwiedzanie Świątyni Relikwii Świę

tego Zęba w Kandy, najważniejszej 

buddyjskiej świątyni kraju. Przywie-

ziona w IV w. z Indii relikwia uchodzi 

za najcenniejszą na Sri Lance; przez 

wieki posiadanie jej było symbolem 

władzy nad wyspą. Nocleg w Kandy.

 11  Kandy | Nuwara Eliya | 
Ella | Park Narodowy Yala
Przejazd do Parku Narodowego 

Yala przez Nuwara Eliya (ok. 3 godz.) 

wiecznie rześką krainę zielonych 

wzgórz. Niegdyś ulubiony rejon 

brytyjskich osadników słynie z malow-

niczego krajobrazu i uprawy herbaty. 

Wizyta na plantacji herbaty i zwie-

dzanie fabryki herbaty zakończone 

degustacją i możliwością zakupu. Dal-

sza droga do parku (ok. 3 godz.). Park 

Yala rozciąga się na obszarze 120 

km2, obejmuje porośnięte krzewami 

sawanny, dżunglę, formacje skalne, 

plaże i laguny. Zamieszkują go słonie, 

dzikie bawoły wodne, lamparty, niedź-

wiedzie wargacze, jelenie, dziki, małpy, 

szakale, krokodyle, warany i wiele 

gatunków ptaków. Nocleg w Yala.

 12  Park Narodowy Yala | 
Galle | kurort przy plaży
Poranne safari po parku samochodem 

typu jeep. Przy odrobinie szczęścia 

można dostrzec na otwartym terenie 

i w zaroślach sporo dzikich zwierząt. 

Przejazd do Galle (ok. 5 godz.), 

największego z zachowanych miast 

fortowych wzniesionych przez Euro-

pejczyków w Azji. Przez wiele wieków 

Galle było największym i najważniej-

szym portem na wyspie zdobywanym 

kolejno przez Portugalczyków (XVI w.), 

Holendrów (XVII w.) i Brytyjczyków 

(XVIII w.). Najwięcej budowli pochodzi 

z okresu holenderskiego. Zwiedzanie 

zabytkowej części Galle. Przejazd do 

Wadduwa lub innego kurortu. Nocleg 

w hotelu przy plaży.

 13  kurort przy plaży 
Wypoczynek w hotelu przy plaży. 

Kolacja pożegnalna i nocleg. 

 14  Wylot ze Sri Lanki
Przelot do Warszawy z przesiadką.

 15  Powrót do Warszawy 

Podwójna 
przygoda:

 od Delhi  
po Kolombo

Termin:  Symbol:
31 03 – 14 04 2019 INCE–3/19
28 04 – 12 05 2019 INCE–4/19 
08 09 – 22 09 2019 INCE–9/19
03 11 – 17 11 2019 INCE–11/19
15 03 – 29 03 2020 INCE–3/20

Cena:  6290 PLN + 1450 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu mikro-

busami lub autokarami.

3.  Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 

2-os. z łazienką i klimatyzacją. 

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników w cza-

sie zwiedzania.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

7.  Wizy indyjską i lankijską.

8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników (70 

USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: od 425 USD. 

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

NOWOŚĆ Z PLAŻOWANIEM
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Perły Kaukazu  10 dni

uważana jest za jeden z najcenniej-

szych zabytków architektury ormiań-

skiej. Następnie przejazd do Eczmia

dzynu  – duchowej stolicy Armenii 

i siedziby katolikosa – zwierzchnika 

kościoła ormiańskiego. Zwiedzanie 

ruin katedry w Zwartnoc , która 

została częściowo wybudowana z ka-

mieni wulkanicznych w kolorze różo-

wym. Nocleg w Erewanie.

 4  Erewan | Chor Wirap | 
Norawank | Areni | Tatev | Goris
Przejazd do monastyru Chor Wirap, 

skąd roztacza się zapierający dech 

w piersiach widok na górę Ararat – je-

den z symboli Armenii (obecnie znaj-

dujący w Turcji). Wizyta w XIII-wiecz-

nym klasztorze Norawank, jednym 

z najważniejszych w kraju. Po drodze 

postój w winiarni we wsi Areni, gdzie 

będzie możliwość degustacji i zakupu. 

Następnie wizyta w monastyrze Ta

tev, do którego dotrzemy najdłuższą 

kolejką górską świata znajdującą się 

w księdze rekordów Guinnessa. Jeśli 

czas powoli przejazd do ormiańskiego 

Stonehenge – Zorats Karer, gdzie 

zachowały się starożytne grobowce 

i liczne pionowe skały, które mogły 

być najstarszym obserwatorium 

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot do 

Erewanu z możliwą przesiadką.

 2  Erewan | Garni | Geghard
Przylot do Erewanu, stolicy Armenii. 

Zwiedzanie miasta: Park Pamięci 

oraz Muzeum Ludobójstwa Ormian. 

Spacer po głównym placu miasta 

– placu Republiki. Wizyta w fabryce 

brandy, gdzie produkuje się jedną 

z najlepszych odmian tego alkoholu 

na świecie. Przejazd do miejscowości 

Garni, uchodzącej za miejsce kultów 

przedchrześcijańskich. Następnie 

przejazd przez dolinę rzeki Azat do 

częściowo wykutego w skale klaszto

ru Geghard . Wieczorem kolacja 

z pokazem ormiańskich tańców folk-

lorystycznych. Nocleg w Erewanie.

 3  Erewan | Amberd | 
Eczmiadzyn | Zwartnoc
Przejazd do VII wiecznej twierdzy 

Amberd położonej na stokach naj-

wyższej góry Armenii – Aragat  

(2300 m. n.p.m.), powyżej miejsca, 

gdzie zbiegają się wąwozy rzeki Am-

berd oraz Arkaszen. Twierdza 

 � piękny widok na Ararat
 � malowniczy klasztor Sevan
 � górska cerkiew Gergeti

Kazbegi

Gori

Akhaltsikhe Tbilisi

jezioro
Sewan

Garni

Goris

Erewan

Eczmiadzyn

Mccheta

Areni

  góra
Ararat

  góra
Kazbek
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
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Armenia | Gruzja

Kościoły i górskie 
pejzaże. 

Orzechy, 
granaty,pierożki 

i wino.

astronomicznym na świecie. Przejazd 

do Goris. Nocleg w Goris.

 5  Goris | jezioro Sevan | 
Haghpat | Tbilisi
Przejazd nad jezioro Sevan, drugie 

największe jezioro typu alpejskiego 

na świecie. Po drodze zatrzymamy się 

nad przełęczą Selim (2410 m. n.p.m.) 

aby podziwiać bajkowe krajobrazy 

Kaukazu. Wizyta w pobliskim klaszto-

rze Sevanavank, z którego rozpo-

ściera się widok na jezioro. Wizyta na 

cmentarzu Noratus, gdzie znajduje 

się największe skupisko chaczkarów 

w całej Armenii.  Wycieczka do słyn-

nego średniowiecznego kompleksu 

architektonicznego – Haghpat . 

Przejazd do ormiańsko - gruzińskiej 

granicy w miejscowości Sadakhlo 

(zmiana autobusu). Podróż do Tbilisi. 

Nocleg w Tbilisi.

 6  Tbilisi 
Zwiedzanie stolicy Gruzji: spacer po 

starym mieście, wizyta w pocho-

dzącym z XIII w. kościele Metekhi, 

w katedrze Sioni, która jest główną 

świątynią gruzińskiego kościoła 

prawosławnego oraz w cerkwi 

Anchiskhati, gdzie znajdują się wspa-

niałe freski, których część liczy sobie 

już prawie 400 lat. Następnie oglą-

danie ruin twierdzy Narikala, która 

majestatycznie góruje ponad czer-

wonymi dachami tbiliskiej starówki. 

Przejazd główną ulicą miasta – aleją 

Rustaweliego. Nocleg w Tbilisi.

 7  Tbilisi | Mccheta | Gori | 
Akhaltsikhe
Przejazd do Mcchety, historycznej 

stolicy Gruzji. Zwiedzanie pochodzą-

cego z VI w. monastyru Dżwari  

oraz jedenastowiecznej katedry Sveti 

Cchoveli . Przejazd trasą jedwab-

nego szlaku do Gori, miejsca narodzin 

Stalina. Po drodze zwiedzanie Upli

scyche – starożytnego skalnego mia-

sta. Wizyta w Muzeum Stalina, na 

terenie którego znajduję się dom, 

w którym Stalin mieszkał do 1883 r. 

Nocleg w Akhaltsikhe.

 8  Akhaltsikhe | Vardzia | 
Tbilisi
Przejazd do miejscowości Vardzia, 

skalnego miasta-klasztoru usytu-

owanego na zboczu góry Eruszeli. 

Vardzię zaczęto budować w XII w. za 

panowania Jerzego III, a ukończono 

pod rządami jego córki, królowej 

Tamary. Do zwiedzania udostępnio-

nych jest około 300 komnat. Postój 

przy twierdzy Chertwisi, położonej 

na wysokim, skalistym wzgórzu 

w wąskim kanionie przy zbiegu 

rzek Mtkwari i Parawani. Budowę 

twierdzy rozpoczęto w II wieku p.n.e., 

kościół na jej terenie powstał w X w., 

a obecny kształt uzyskał po przebu-

dowach w XII w. Nocleg w Tbilisi.

 9  Tbilisi | Ananuri | Kazbegi
Wycieczka do Ananuri – twierdzy 

leżącej nad rzeką Aragwi. Przejazd 

do pięknie położonej cerkwi Gergeti 

w okolicy miejscowości Kazbegi, 

znajdującej się na wysokości ponad 2 

tys. m n.p.m. Przy dobrej widoczności 

można podziwiać panoramę górskich 

krajobrazów oraz widok na Kaz bek 

(5047 m n.p.m.). Powrót do Tbilisi. 

Droga częściowo prowadzi przez 

wąwóz Darialski. Nocleg w Tbilisi. 

 10  Wylot z Gruzji
Transfer na lotnisko. Przelot do War-

szawy z możliwą przesiadką.

Termin:     Symbol:
15 03 – 24 03 2019 AGRU–3/19  
28 04 – 07 05 2019 AGRU–4/19
15 08 – 24 08 2019 AGRU–8/19
18 10 – 27 10 2019 AGRU–10/19
13 03 – 22 03 2020 AGRU–3/20

Cena:  3250 PLN + 980 USD

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży w Pekao S.A. z dnia wpłaty.

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

3.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/3* w poko-

jach 2-os. z łazienką i klimatyzacją. 

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

7.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(40 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 275 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kura_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parawani_(rzeka)


  1  Wylot z Warszawy   
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do Teheranu 

z przesiadką.

 2  Teheran | Sziraz 
Przylot do Teheranu, największego i najnowo-

cześniejszego miasta Iranu. Transfer do hotelu 

na wypoczynek. Spacer po kompleksie pała

cowym Golestan . Zbudowany i rozbudo-

wywany przez szachów z dynastii Kadżarów, 

kompleks ten składa się z 17 budynków. 

Niektóre służyły jako miejsca ważnych uroczy-

stości, w tym koronacji, inne do celów prywat-

nych. Wizyta w Sali Marmurowego Tronu 

i Sali Tronowej. Następnie udamy się do Mu

zeum Klejnotów, gdzie znajduje się jedna 

z najcenniejszych na świecie kolekcji kamieni 

szlachetnych. W drodze na lotnisko zatrzyma-

my się na Placu Wolności (Azadi Square), naj-

większym placu w Teheranie i drugim co do 

wielkości w Iranie. Na jego środku wznosi się 

wieża, która stała się symbolem miasta. Przelot 

do Shirazu, stolicy prowincji Fars, będącej 

kolebką starożytnego Iranu. Nocleg w Shirazie.

 3  Sziraz | Persepolis | Naksz-e 
Rostam 
Całodniowa wycieczka poza miasto, podczas 

której zobaczymy ślady dawnej potęgi Iranu. 

Odwiedzimy Persepolis, będące w czasach 

Achemenidów (550-330 p.n.e) jedną z czte-

rech stolic kraju. Było to jedno z najważniej-

szych miast starożytnego świata. Przy jego 

wznoszeniu pracowali najlepsi rzemieślnicy 

i artyści ze wszystkich stron imperium. Zwie-

dzimy ruiny pałaców Dariusza II Wielkiego 

i Kserksesa I (Apadana, Sala Stu Kolumn, 

Taczara) i przyjrzymy się reliefom pokrywa-

jącym ich ściany. Następnie udamy się do Na

ksz-e Rostam, gdzie oprócz wykutych w skale 

grobów królów achemenidzkich znajduje 

się siedem reliefów sasanidzkich (na jednym 

z nich przedstawiono słynne zwycięstwo Sza-

pura I nad rzymskim cesarzem Walerianem) 

oraz gdzie stoi zagadkowa budowla zwana 

Kaabą Zaratusztry. Nocleg w Szirazie. 

 4  Sziraz  
Zwiedzanie Szirazu, który zwany jest „mia-

stem róż i słowików”. Sziraz rozsławili poeci, 

znajdują się w nim piękne ogrody, a o jego 

bogatej historii przypominają liczne zabytki. 

Zatrzymamy się przy stojącej niedaleko bazaru 

imponującej twierdzy Karim Chana, której 

masywne mury i wieże przypominają cytadele 

Azji Środkowej. Odwiedzimy znajdujące się 

wśród zieleni mauzoleum Hafeza, najbardziej 

niezwykłego i tajemniczego perskiego poety. 

Zwiedzimy pochodzący z XIX w. bajecznie 

kolorowy meczet Naser al-Molka, nazywany 

Iran – skarby Persji   14 dni

Teheran

Jazd

Sziraz

Isfahan

Persepolis

pustynia
Varzaneh
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 � przepiękne Sziraz – miasto ogrodów, 
świątyń i pałaców

 � Persepolis –  jedno z najważniejszych 
miast starożytnego świata

 � pustynna twierdza i słone jezioro  
pośród wydm na pustyni Varzaneh
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też różowym meczetem. Pospace-

rujemy w cieniu wysokich cyprysów, 

z których słynie Ogród Eram, a po-

tem wśród wiecznie zielonych drzew 

cytrusowych Ogrodu Narendżestan. 

Zakupy zrobimy na XVII-wiecznym 

bazarze Wakila, gdzie można dostać 

rękodzieło, pachnące przyprawy 

i tradycyjnie zdobione tkaniny. Nocleg 

w Szirazie.

 5  Sziraz | Jazd  
Przejazd do Jazdu (ok. 6 godz.) – 

miasta leżącego na Wielkiej Pustyni 

Słonej. Po drodze zatrzymamy się 

w Abarkuh, które słynie z ogromnych 

rozmiarów cyprysu oraz wieży lodu 

(Yakhchal), która przez wieki pełniła 

funkcję lodówki. Nocleg w Jazdzie.

 6  Jazd
Zwiedzanie Jazdu, centrum irańskiej 

społeczności zaratusztrian – wy-

znawców starożytnej religii Iranu. 

Niegdyś miasto zwano „Narzeczoną 

Pustyni”, zachwycał się nim sam 

Marco Polo, gdy w 1272 roku za-

trzymał się tu podczas swej podróży 

na Wschód. Wejdziemy do jednej 

z dwóch opuszczonych Wież Mil

czenia (dachme), gdzie do początków 

XX w. zaratusztrianie składali ciała 

swych zmarłych. Potem odwiedzimy 

Świątynię Ognia, w której nieprze-

rwanie od 1500 lat płonie jeden 

z trzech głównych ogni zaratusztrian. 

Następnie zwiedzimy Meczet Piąt

kowy, który szczyci się wspaniałymi 

mozaikami i najwyższymi minaretami 

w Iranie. Spacer w labiryncie wąskich 

i krętych uliczek zbudowanego z gliny 

Starego Miasta pełnego łapaczy 

wiatrów, podziemnych zbiorników 

na wodę, karawanserajów, mecze-

tów, szkół teologicznych i grobów 

świętych. Wieczorem wizyta w zur

chane – tradycyjnej irańskiej siłowni, 

w której mężczyźni ćwiczą do muzyki 

i poezji śpiewanej. Nocleg w Jazdzie.

 7  Jazd | Charanaq | Czak 
Czak | Mejbod
Całodniowa wycieczka za miasto, 

które rozpoczniemy od zwiedzania 

starego Charanaq – malowniczo 

położonej opuszczonej oazy. Stamtąd 

pojedziemy do jaskini Czak Czak – 

najważniejszego dla zaratusztrian 

miejsca pielgrzymek, a następnie do 

Mejbodu, gdzie zobaczymy najstar-

szy zamek w Iranie, z którego dachu 

rozciąga się widok na całe miasto. 

Powrót do Jazdu. Nocleg w Jazdzie.

 8  Jazd | Na’in | Isfahan
Przejazd do Isfahanu (ok. 4 godz.) 

– najbogatszego w zabytki miasta 

w Iranie. Irańczycy mówią, że kto je 

widział, to widział połowę świata. 

Podczas przejazdu zatrzymamy się 

w pustynnej oazie – Na’in. Zajrzymy 

do jednego z najstarszych w Iranie 

Meczetu Piątkowego i zwiedzimy 

dom Pirnia, aby zobaczyć jak miesz-

kali niegdyś w tym rejonie ludzie 

zamożni. Następnie pojedziemy do 

dzielnicy Mohammadija, która sły-

nie z licznych warsztatów tkackich. 

Nocleg w Isfahanie.

 9  Isfahan
Zwiedzanie Isfahanu, który przeży-

wał swoją świetność w XVII w. Był to 

jeden z okresów „złotego wieku” 

w historii Iranu. Mieszkali tam przed-

stawiciele rożnych narodów.  Pospa-

cerujemy po długich zabytkowych 

mostach zbudowanych na rzece Za-

jande Rud (Most Trzydziestu Trzech 

Łuków i Most Chadżu). Zwiedzimy 

dzielnicę ormiańską, w której znajdują 

się liczne kościoły, w tym najpiękniej-

szy z nich – Katedra Zbawiciela. 

Odwiedzimy Plac Imama Chome

iniego (Naksz-e Dżahan) , drugi 

największy miejski plac świata. Zbu-

dowano go pod koniec XVI w., gdy 

szach Abbas I Wielki z dynastii Safa-

widów uczynił Isfahan stolicą. Do 

placu przylegają najważniejsze zabyt-

ki miasta: niezwykły Meczet Szejcha 

Lotfollaha, którego mozaiki należą 

do najwspanialszych w świecie mu-

zułmańskim, równie piękny Meczet 

Imama oraz Pałac Ali Kapu (Wysoka 

Brama), z którego szachowie oglądali 

grę w polo. Dzień zakończymy na 

otaczającym plac bazarze Gejsarije 

(nieczynny w piątki), po którym spa-

cer jest znakomitą okazją, by poznać 

tradycyjne irańskie rękodzieło. Noc-

leg w Isfahanie.

 10  Isfahan 
Dalszy ciąg zwiedzania fascynującego 

i pełnego tajemnic Isfahanu. Odwie-

dzimy Meczet Piątkowy, uważany 

za jeden z najciekawszych na świecie. 

Meczet ten uchodził za swoiste mu-

zeum architektury muzułmańskiego 

Iranu. Następnie zwiedzimy słynne 

isfahańskie pałace, pochodzące z XVII 

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Termin:  Symbol:
02 03 – 15 03 2019 IDAR–3/19 
24 04 – 07 05 2019  IDAR–4/19  
09 09 – 22 09 2019 IDAR–9/19
06 10 – 19 10 2019 IDAR–10/19
24 11 – 07 12 2019 IDAR–11/19
01 03 – 14 03 2020* IDAR–3/20

Cena:  5595 PLN + 1850 USD 

* Cena wyższa o 75 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na trasie 

wewnętrznej wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

3.  Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 

2-os. z łazienką i klimatyzacją. 

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

7.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Wizy do Iranu (płatna na lotnisku 80 EUR 

+ 2 zdjęcia).

3.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(60 USD, płatne na miejscu).

4.  Dopłaty do pok. 1-os: od 660 USD do 

690 USD w zależności od terminu.

5.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Posiadanie w paszporcie wiz lub pieczątek 
Izraela uniemożliwia otrzymanie wizy irańskiej.

Iran

w. i znajdujące się w rozległych ogro-

dach: słynny z pięknych fresków pałac 

Czehel Sotun (Czterdziestu Kolumn) 

oraz Haszt Beheszt (Osiem Rajów). 

Nocleg w Isfahanie.

 11  Isfahan | pustynia 
Varzaneh
Całodzienna wycieczka na pustynię 

Varzaneh, podczas której odwiedzi-

my największą wciąż zamieszkaną pu-

stynną twierdzę Ghurtan, zobaczy-

my studnię, z której wodę wyciągają 

wielkie sistańskie byki, pochodzimy 

w gorących wodach słonego jeziora 

i poczekamy na zachód słońca na 

jednych z największych wydm Iranu. 

Nocleg w Isfahanie lub w Kaszanie.

 12  Kaszan | Natanz | 
Teheran 
Zwiedzanie Kaszanu, gdzie zoba-

czymy historyczny Ogród Fin oraz 

duży dom rodziny Tabatabai, który 

jest jednym z najlepszych i najciekaw-

szych architektonicznie przykładów 

XIX-wiecznych wielkich rezydencji 

irańskich. Wizyta w urokliwym mia-

steczku Natanz. Przejazd do Tehera-

nu. Nocleg w Teheranie.

 13   Teheran 
Skro świt pojedziemy na północ 

Teheranu, by wjechać jedną z najdłuż-

szych kolejek gondolowych świata na 

wysokość 3740 m n.p.m. Stamtąd dla 

chętnych wejście na szczyt Tochal (ok. 

4 tys. m n.p.m.). Następnie przejazd 

do pałacowego kompleksu Niawaran. 

Najstarszy znajdujący się tam budy-

nek – pałac Saheb Qaranije – pochodzi 

z XIX w., a główny pałac zbudował 

w 1968 r. Mohammad Reza Pah-

lawi – ostatni szach Iranu. 

Wizyta w Muzeum Rezy 

Abbasiego, które mieści 

kolekcję sztuki staro-

żytnego Iranu. Na-

stępnie odwiedzimy 

Polski Cmentarz, na 

którym pochowano 

żołnierzy z Armii 

Andersa. Pożegnalna 

kolacja i przejazd na 

lotnisko.

 14  Powrót do 
Warszawy  
Przelot do Warszawy z przesiadką. 

Skarby Orientu i gościnni Persowie



Uzbekistan – serce starożytnej Azji  11 dni
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Chiwa Taszkent

Buchara
Samarkanda

Urumqi

Turfan
Dunhuang

Lanzhou

Jiayuguan Zhangye
Wuwei

Nukus

Pekin

 � niezwykła podróż do XIV w., czasów panowania 
Timura Chromego

 � Samarkanda, Chiwa i Buchara – niezrównane 
perły Jedwabnego Szlaku

 � pałace, meczety i medresy starożytnego świata
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot 

do Samarkandy z przesiadką.

 2  Samarkanda
Przylot do Samarkandy – jednego 

z najstarszych miast świata, o niemal 

trzech tysiącleciach historii. Zostało 

zdobyte przez samego Aleksandra 

Wielkiego, a w XIX w. było miejscem 

zsyłek polskich powstańców. Szczy-

towy okres rozkwitu Samarkanda 

zawdzięczała funkcjonowaniu Je-

dwabnego Szlaku. Odwiedziny w po-

chodzącym z początku XV w. mauzo

leum Gur-i Mir – miejscu spoczynku 

Tamerlana, zwanego też Timurem 

Chromym. Zwiedzanie otoczonego 

przez liczne medresy słynnego placu 

Registan. Nocleg w Samarkandzie. 

 3  Samarkanda
Oglądanie z zewnątrz meczetu piąt

kowego i mauzoleum Bibi Chanum. 

Zwiedzanie mauzoleów Timurydów 

w kompleksie cmentarnym Shahi 

Zindah – nekropolii władców po-

tężnego niegdyś państwa. Wizyta 

w ruinach obserwatorium astro

nomicznego sułtana Uług-Bega. 

Wizyta w wiosce Koni Ghil, gdzie 

wytwarzany jest słynny jedwabny 

papier. Nocleg w Samarkandzie.

 4  Samarkanda | Shahrisabz | 
Buchara  
Przejazd do Buchary (łącznie ok. 6 

godz.). Po drodze zwiedzanie miasta 

narodzin Timura – Shahrisabz. W tym 

rejonie w czasie II wojny światowej 

formowana była 6. dywizja generała 

Andersa. Wizyta na jednym z polskich 

cmentarzy wojennych. Zwiedzanie 

pałacu Aksarai, kompleksów religij-

nych Dorut Saodat oraz Dorut Tilo

vat wraz z meczetami Kuk Gumbaz 

i Hazrati Imom. Wizyta przy słynnym 

minarecie Kalan, zwanym minaretem 

jedwabnym, który wskazywał kieru-

nek podróżującym po Jedwabnym 

Szlaku. Nocleg w Bucharze.

 5  Buchara 
Zwiedzanie Buchary – miasta, 

które zasłynęło jako ośrodek kultury 

i sztuki. Zwiedzanie fortecy Ark, 

meczetu Bolo Hauz oraz dawnego 

targu jedwabiem. Spacer po mieście 

wśród licznych mauzoleów oraz 

medres, w których zgodnie z kulturą 

islamu nauka nierozłącznie połączo-

na jest z religią.  Zwiedzanie Chor 

Minor charakterystycznego meczetu 

z czterema minaretami. Wizyta 

w tradycyjnej piekarni – zapoznanie 

się z procesem wypieku miejscowego 

pieczywa. Przedstawienie folklory

styczne. Nocleg w Bucharze.

 6  Buchara
Zwiedzanie okolic Buchary obejmuje 

pałac Sitorai Mohi Hosa, letnią rezy-

dencję emira Buchary oraz kompleks 

mauzoleum Naqshbandiy, w które-

go murach znajduje się kamień speł-

niający życzenia. Nocleg w Bucharze.

 7  Buchara | Chiwa
Wyjazd do Chiwy (ok. 8 godz.).  Po 

drodze przystanek widokowy nad 

rzeką Amu-darią.  Przyjazd do Chi

wy. Dane archeologiczne wskazują, że 

miasto zostało założone na początku 

naszej ery. Wizyta w starej części mia-

sta – Itchan Kala . Nocleg w Chiwie.

 8  Chiwa
Zwiedzanie Chiwy: XVIII-wiecznego 

pałacu chana Tash Hovli oraz licz-

nych islamskich zabytków miasta, 

m.in. mauzoleum Pahlawana Mah

muda oraz meczetu Juma Masjid. 

Nocleg w Chiwie.

 9  Chiwa | Nukus
Przejazd do Nukus (200 km, ok. 

3 godz.). Po drodze przystanek przy 

Chilpyk – zoroastriańskiej wieży 

milczenia, miejscu pochówku da-

towanego na II w p.n.e. Zwiedzanie 

Państwowego Muzeum Sztuki 

Republiki Karakałpackiej, gdzie 

zgromadzono największą na świecie 

kolekcję rosyjskiej sztuki awangardo-

wej. Nocleg w Nukus.

 10  Nukus | Taszkent
Przelot do Taszkentu. Zwiedzanie 

Taszkentu – medresy Barak Khan 

oraz Kukeldash. Meczet Tillya She

ikh, wizyta w cenionym w Azji Cen-

tralnej Muzeum Sztuki Użytkowej 

oraz na placu przed teatrem Navoi. 

Nocleg w Taszkencie.

 11  Wylot z Uzbekistanu 
Przelot do Warszawy z przesiadką.

Uzbekistan

Szlakiem karawan 
z jedwabiem 

i złotem poprzez 
centrum  

starożytnego 
świata

Termin:  Symbol:
25 04 – 05 05 2019 UZB–4/19  
10 10 – 20 10 2019 UZB–10/19

Cena:  4885 PLN + 1180 USD

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na 

trasach wewnętrznych wg programu. 
2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.
3.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/3* 

w pokojach 2-os. z łazienką i klima-
tyzacją.

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 
wycieczki i lokalnych przewodników 
w czasie zwiedzania.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).
7.  Wizę uzbecką.
8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.
2.  Napiwków dla lokalnych przewodni-

ków (75 USD, płatne na miejscu).
3.  Dopłaty do pok. 1-os: 240 USD.
4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tra-

garzy.
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Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan,     Kazachstan  19 dni

popołudniem udać się na dworzec 

kolejowy. Przejazd szybkim pociągiem 

do Samarkandy – jednego z najstar-

szych miast świata, które liczy niemal 

trzy tysiąclecia historii. Samarkanda 

to absolutna perła Jedwabnego 

Szlaku. Miasto w IV w. p.n.e. zdobył 

Aleksander Wielki, a w VII w. chiński 

mnich Xuanzang opiewał jego kosmo-

polityzm i urok. W XIX w. Samarkanda 

była miejscem zsyłek polskich po-

wstańców. Nocleg w Samarkandzie.

       

 10  Samarkanda
Oglądanie z zewnątrz meczetu 

piątkowego i mauzoleum Bibi 

Chanum. Zwiedzanie mauzoleów 

Timurydów w kompleksie cmen

tarnym Shahi Zindah – nekropolii 

władców potężnego niegdyś państwa. 

Wizyta w ruinach obserwatorium 

astronomicznego sułtana Uług-Be

ga. Wizyta w wiosce Koni Ghil, gdzie 

wytwarzany jest słynny jedwabny 

papier. Nocleg w Samarkandzie.

 11  Samarkanda
Odwiedziny w pochodzącym z po-

czątku XV w. mauzoleum Gur-i Mir 

– miejscu spoczynku Tamerlana, 

zwanego też Timurem Chromym. 

Zwiedzanie otoczonego przez liczne 

medresy słynnego placu Registan. 

Nocleg w Samarkandzie.

pałacu chana Tash Hovli oraz licz-

nych islamskich zabytków miasta, m.in. 

mauzoleum Pahlawana Mahmuda 

oraz meczetu Juma Masjid. Nie-

spieszny spacer po mieście to jedna 

z najprzyjemniejszych atrakcji w całym 

Uzbekistanie. Nocleg w Chiwie.

 7  Chiwa | Buchara
Całodniowy przejazd do Buchary , 

która zasłynęła jako ośrodek kultury 

i sztuki (480 km, 8 godz.). Nocleg 

w Bucharze.

 8  Buchara
Zwiedzanie Buchary rozpoczniemy od 

fortecy Ark, meczetu Bolo Hauz oraz 

dawnego targu jedwabiem. Spacer 

po mieście wśród licznych mauzole-

ów oraz medres, w których zgodnie 

z kulturą islamu nauka nierozłącznie 

połączona jest z religią. Zwiedzanie 

Chor Minor charakterystycznego me-

czetu z czterema minaretami. Wizyta 

w tradycyjnej piekarni – zapoznanie 

się z procesem wypieku miejscowego 

pieczywa. Podczas spaceru po mieście 

zawitamy też do jednej z najbardziej 

znanych herbaciarni, by delektować 

się uzbecką gościnnością. Nocleg 

w Bucharze.

 9  Buchara | Samarkanda
Kilka przedpołudniowych godzin 

spędzimy jeszcze w Bucharze, by 

Ogromna dziura w ziemi, płonąca od 

prawie 50 lat robi wrażenie szczegól-

nie po zmroku. Odwiedzimy krater 

za dnia oraz ponownie wieczorem. 

Okolice zamieszkuje ludność Teke, 

praktykująca półkoczowniczy tryb 

życia. Nocleg w namiocie. 

 4  Darwaza | Kunya Urgench 
| Daszoguz
Przejazd do Kunya Urgench  (380 

km, ok. 5 godz.), które było jednym 

z największych miast na Jedwabnym 

Szlaku. Zwiedzanie mauzoleum Tura

bek-Khanym, Sultan Takesh, Sultan 

Il Arslan, NajmuddinKubra, Aultan 

Ali. Oglądanie minaretu Kutlug Ti

mura i Kyrk Molla Hil. Dalszy prze-

jazd do Daszoguz (100 km, ok. 2 

godz.). Nocleg w Daszoguz. 

 5  Daszoguz | przejście 
graniczne | Chiwa
Przejazd do granicy turkmeńsko-uz-

beckiej. Przejście pieszo neutralnej 

strefy (ok. 1,5 km, transport na tym 

odcinku może nie być dostępny). 

Przejazd do Chiwy . Dane archeolo-

giczne wskazują, że miasto zostało 

założone na początku naszej ery. Wi-

zyta w starej części miasta – Itchan 

Kala. Nocleg w Chiwie.

 6  Chiwa
Zwiedzanie Chiwy: XVIII-wiecznego 

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot do 

Aszchabadu z przesiadką. 

 2  Aszchabad
Przylot do Aszchabadu, stolicy Turk-

menistanu, miasta innego od wszyst-

kich. Wybudowany na półpustynnym 

terenie Aszchabad skrzy się od zło-

tych kopuł i białych marmurowych 

fasad. Zobaczymy m.in. Park Niepod

ległości, Arkę Neutralności – 

75-metrowy trójnóg z 12-metrowym 

popiersiem Nijazowa, pierwszego 

prezydenta kraju, Muzeum Narodo

we, Mauzoleum Turkmenbaszy 

z monumentalną złota kopułą i me

czet Ertogrul Ghazi. Przejazd do 

Nisy , znajdującej się w odległości 

18 km od Aszchabadu. Nisa była waż-

nym ośrodkiem miejskim na przeło-

mie VI i V w. p.n.e. Obecnie można 

tam oglądać pozostałości zabudowań 

Arsacydów. Zwiedzanie miasta 

zwieńczymy wieczornym spacerem. 

Nocleg w Aszchabadzie.

 3  Aszchabad | Darwaza 
(Brama Piekieł)
Przejazd do Darwazy (280 km, ok. 

4 godz.), gdzie na pustyni Karakum 

znajduje się słynny krater gazowy. 

Darwaza w języku turkmeńskim 

oznacza bramę, przesmyk a miejsce 

to tłumaczy się jako Brama Piekieł. 

Samarkanda
Aszchabad

Ałmaty Kanion 
Czaryński

Darwaza

Chiwa

Kunya Urgench
Daszoguz

Buchara Taszkent

Biszkek  jezioro
Issyk Kul

Karakol
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan,     Kazachstan  19 dni

Wgłąb 
kontynentu,

by odkryć 
jego piękno 

i osobliwości

 12  Samarkanda | Taszkent
Przejazd do Taszkentu, stolicy Uzbe-

kistanu (330 km, ok. 5,5 godz.). Zwie-

dzanie medresy Barak Khan oraz 

Kukeldash. Wizyta w cenionym w Azji 

Centralnej Muzeum Sztuki Użyt

kowej oraz na placu przed teatrem 

Navoi. Nocleg w Taszkencie.

 13  Taszkent | Biszkek
Wizyta na Chorsu – największym 

bazarze w Azji Centralnej oraz na 

placu Niepodległości. Przelot do 

stolicy Kirgistanu. Biszkek to cen-

trum Kirgistanu, miasto sowieckiego 

dziedzictwa architektonicznego, 

lecz można tam znaleźć też spokojną 

małomiasteczkową atmosferę. Zo-

baczymy jedyny ocalały na terenie 

Azji Centralnej pomnik Lenina. Przy 

dobrej pogodzie podczas zwiedzania 

będzie nam towarzyszyć widok na 

pokryte śniegiem Góry Kirgiskie, 

jedno z pasm Tienszanu. Przystanek 

na głównym placu miasta – placu 

Ala Too, aby obserwować uroczystą 

zmianę warty i najważniejsze budynki 

miasta. Nocleg w Biszkeku.

 14  Biszkek | Chon Kemin
Przejazd do wąwozu Chon Kemin 

(135 km, ok. 3 godz.). Po drodze przy-

stanek przy minarecie z XI w. – zwa-

nym wieżą Burana. Pobyt w wąwozie 

to unikalna okazja, by doświadczyć 

kirgiskiej gościnności, posmakować 

lokalnych specjałów oraz doświad-

czyć codziennych aktywności miesz-

kańców, takich jak pieczenie chleba 

i konne wycieczki po okolicy. Nocleg 

w guesthousie.

 15  Chon Kemin | jezioro 
Issyk Kul
Przejazd nad jezioro Issyk Kul – per-

łę Tianszanu. Po boliwijskim Titicaca 

jest drugim na świecie pod względem 

wielkości jeziorem wysokogórskim. 

Jako, że woda jest lekko słona, a jezio-

ro nigdy nie zamarza, miejscowi zwą je 

„ciepłym morzem”. Wycieczka łodzią 

po jeziorze i czas wolny. Wycieczka 

obejmująca regionalne muzeum oraz 

skalny ogród. Nocleg w guesthousie.

 16  jezioro Issyk Kul | 
Karakol
Przejazd do Karakol, miasta usytu-

owanego nad brzegiem jeziora, u stóp 

gór Tienszan (150 km, ok. 2,5 godz.). 

Po drodze zwiedzanie muzeum 

Przewalskiego, znanego rosyjskiego 

podróżnika i badacza, odkrywcy 

rasy karłowatego konia, nazwanej 

na jego cześć. Po przyjeździe do Ka-

rakol zwiedzanie meczetu Dungan 

o unikalnej konstrukcji noszącej ślady 

chińskie oraz drewnianej katedry 

wybudowanej bez gwoździ. Przejazd 

do wąwozu Dżeti Oguz (Siedmiu 

Byków). Znajdują się tam pora-

dzieckie sanatoria, a także formacje 

zerodowanych skał z czer-

wonego piaskowca. Krótki 

trekking w okolicy wąwozu. 

Nocleg w hotelu. 

 

 17  Karakol | Kanion 
Czaryński | Ałmaty
Przejazd do granicy kirgisko-kazach-

skiej. Przystanek w okolicy San Tash, 

gdzie dowiemy się co upamiętnia 

wielki stos zbielałych od słońca kamie-

ni. Przekroczenie granicy i przejazd do 

południowo-wschodniego Kazachsta-

nu, by podziwiać Kanion Czaryński, 

wyrzeźbiony przez wiatr i wody rzeki 

Czaryn. Przejazd do Ałmaty (370 km, 

ok. 6 godz.). Nocleg w Ałmaty. 

 18  Ałmaty
Zwiedzanie miasta rozpoczniemy 

od jednego z najstarszych parków – 

Parku Panfiłowa, gdzie wśród sosen 

znajduje się jedna z najpiękniejszych 

drewnianych budowli na świecie – 

Katedra Zenkov, zwana również 

soborem Wniebowstąpienia. Wybu-

dowana w 1907 r. bez użycia gwoździ 

jest nie tylko muzeum, a żywą świą-

tynią, w której co rano rozbrzmiewa 

głos wiernych. Niedaleko znajduje się 

Muzeum Instrumentów Muzycz

nych, które odwiedzimy. Następnie 

wjedziemy kolejką na wzgórze Kok

Tobe (Zielone Wzgórze), gdzie 

znajduje się jedna z najwyższych wież 

telewizyjnych. Kazachstan pożegna-

my wizytą na placu Republiki i zwie-

dzaniem Muzeum Narodowego. 

Nocleg w Ałmaty.

 19  Powrót do Warszawy
Przelot do Warszawy z przesiadką. 

 � majestat przyrody: góry Tienszan, 
jezioro Issyk Kul, Kanion Czaryński

 � place, pałace, meczety i medresy na 
Jedwabnym Szlaku

 � gościnna dusza ludów środkowej Azji
Termin:  Symbol:
24 04 – 12 05 2019 TUKK–4/19  
25 09 – 13 10 2019 TUKK–9/19

Cena:  6880 PLN + 2670 USD

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na 

trasach wewnętrznych wg programu. 
2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.
3.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/3* 

w pokojach 2-os. z łazienką i klimaty-
zacją. W Darwaza nocleg w namiocie, 
w Chon Kemin i nad jeziorem Issyk 
Kul noclegi w guesthousach. 

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiek-
tów wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 
wycieczki i lokalnych przewodników 
w czasie zwiedzania.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).
7.  Wizę uzbecką i turkmeńską.
8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.
2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(90 USD, płatne w Azji).
3.  Dopłaty do pok. 1-os: 435 USD.
4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

NOWOŚĆ Azja Centralna
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Mongolia i festiwal Naadam  17 dni

zapory powstałej z wypływającej 

z wulkanu lawy. Droga prowadzi brze-

giem rzeki Chuluut, płynącej przez 

bazaltowy kanion rozciągający się na 

długości 100 km. W trakcie przejazdu 

widać będzie również góry Khorgo. 

Nocleg w jurcie.

 8  Park Narodowy Terkhiin 
Tsagaan | jezioro Zuun 
Spacer w okolicach gór Khorgo. 

Dotrzemy do mierzącego 200 m 

szerokości i 100 m głębokości im-

ponującego wulkanu. Stoki krateru 

pokryte są modrzewiem syberyjskim. 

Przejazd w okolice jeziora Zuun (140 

km; przejazd 3 godz.), słonowodnego 

jeziora, położonego na wysokości 

2000 m n.p.m., dodatkowo popular-

nego miejsca na obserwacje ptaków. 

Popołudniem krótki trekking po oko-

licznym stepie. Nocleg w jurcie.

 9  jezioro Zuun | Moron |  
jezioro Chubsugul
Przejazd do Moron, stolicy regionu 

Chovsgol, położonego w dolinie rzeki 

Delgermoron (125 km; przejazd 3 

godz.). Po lunchu dalszy przejazd nad 

jezioro Chubsugul, uznawane za naj-

piękniejsze jezioro w Mongolii (110 

km; przejazd 1,5 godz.). Znajduje się 

ono w strefie tajgi syberyjskiej. Można 

oglądać tam świetlistą tajgę modrze-

wiową, dającą schronienie wilkom, 

zagajniki. W tej okolicy znaleziono 

również skamieniałe jaja dinozau

rów, kości oraz inne pozostałości 

tych ogromnych gadów prowadząc 

pierwsze mongolskie wykopaliska. 

Po drodze odwiedzimy również po-

zostałości klasztoru Ongi (140 km; 

przejazd ok. 3 godz.). Nocleg w jurcie 

na terenie Gobi.

 6  Bajandzag | Karakorum 
Przejazd do Karakorum (240 km; 

przejazd 7 godz.), stolicy regionu 

changajsko-chentejskiego, czyli 

środkowej i północnej Mongolii. Kara-

korum założone przez legendarnego 

Czyngis-chana było niegdyś stolicą 

Imperium Mongolskiego. Największą 

atrakcją miasta jest klasztor Erdene 

Dzuu, gdzie znajdowała się pierwsza 

świątynia buddyjska w kraju. Obecnie 

w klasztorze oglądać można liczne 

thanki, czyli malowidła religijne na 

jedwabiu, maski, używane podczas 

rytualnego tańca religijnego cham 

i posągi buddyjskie. Oglądanie pozo-

stałości starożytnego miasta Kara

korum. Nocleg w jurcie.

 7  Karakorum | Park  
Narodowy Terkhiin Tsagaan 
Przejazd nad jezioro Terkhiin Tsaga

an, zwane również Jeziorem Białym 

(300 km; przejazd ok. 6 godz.). Je-

zioro uformowane zostało na skutek 

teraz oglądać można w mongolskich 

muzeach. Przejazd do oddalonej o 40 

km (przejazd 1,5 godz.) Doliny Yolyn 

Am w masywie Gurwan Sajchan, 

którego nazwa oznacza Trzy Pięk

ności Gobi i który leży na terenie 

Atłaju Gobijskiego. Nocleg w jurcie na 

terenie Gobi.

 4  Gobi | wydmy Khongor 
Przejazd w okolice tzw. śpiewających 

wydm Khongor, ciągnących się na 

długości 180 km i sięgających ponad 

300 m n.p.m. (180 km; przejazd ok. 

5 godz.). Przejazd przez bezdroża 

Gobi będzie również okazją do od-

wiedzin mongolskiego domostwa. 

Popołudniem wejdziemy na wydmy 

(wejście ok. 300 m), aby podziwiać 

unikalny krajobraz tej części Mongolii. 

Dla chętnych możliwość przejażdżki 

na wielbłądzie. Nocleg w jurcie na 

terenie Gobi.

 5  Gobi | Bajandzag | Ongi 
Przejazd do Bajandzag (170 km; 

przejazd ok. 4 godz.), który słynie 

z kształtnych klifów (słynne Czer

wone Klify) i urwisk wyrzeźbionych 

w piaskowcu. Znajdziemy tu typowy 

pustynny krajobraz, ale i drobne 

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot do 

Ułan Bator z przesiadką.

 2  Ułan Bator 
Przylot do stolicy Mongolii – Ułan 

Bator. W programie Plac Suche 

Batora – główny plac miasta, miejsce, 

gdzie w 1921 r. ogłoszono niepodle-

głość Mongolii oraz klasztor Gandan, 

główny ośrodek buddyzmu w Mongo-

lii. Wizyta w Narodowym Muzeum 

Historii Mongolii, które posiada 

bardzo bogate zbiory archeologiczne, 

historyczne i etnograficzne. Kolacja 

z pokazem tradycyjnych tańców 

mongolskich. Nocleg w Ułan Bator.

 3  Ułan Bator | 
Dalandzadgad
Przelot do Dalandzadgad, naj-

większego miasta południowej 

części pustyni Gobi. W tym miejscu 

przesiądziemy się do mniejszych 

samochodów, którymi podróżować 

będziemy do końca trwania wycieczki. 

Miasto Dalandzadgad położone jest 

pośrodku obszarów półpustynnych, 

a w bliskiej jego odległości znaleziono 

wiele skamielin dinozaurów, które 

Moron

Ułan Bator

Dalandzadgad
Bajandzag

jezioro
Chubsugul

jezioro
 Zuun

pustynia
 Gobi

Park Narodowy
Terkhiin Tsagaan

Karakorum

Park Narodowy Chustaj

 � Czerwone Klify Bajandzag 
pośród pustyni Gobi

 � jezioro Chubsugul – koloryt 
i tradycja

 � pierwszy buddyjski klasztor –
Erdene Dzuu w Karakorum
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Powiew bezkresu: 
stepy, piaski, 

jeziora, góry... 
i nastrojowe 

noclegi w jurtach

  We wrześniu program 15-dniowy bez festiwalu Mongolia

rysiom, niedźwiedziom brunatnym 

i innym zwierzętom. Czas wolny nad 

jeziorem można przeznaczyć na spa-

cery bądź fakultatywne przejażdżki 

konne. Nocleg w jurcie nad jeziorem.

 10  Jezioro Chubsugul 
Wycieczka w okolicy jeziora Chubsu

gul daje okazję do obserwacji życia no-

madów, sposobu budowania namio-

tów, uprawy roli i hodowli zwierząt. 

Podczas wycieczki będzie możliwość 

spróbowania słynnej herbaty z dodat-

kiem mleka, masła i soli. Wybierzemy 

się również nieco dalej, aby odwiedzić 

jedną z rodzin, wiodącą tradycyjny styl 

życia hodowców reniferów. Nocleg 

w jurcie w okolicach jeziora.

 

 11  Jezioro Chubsugul | 
Goyul Khuree 
Przejazd przez stepy do obozowiska 

Goyul Khuree, położonego w re-

gionie Ikh uul (ok. 230 km). Ikh uul 

tłumaczone jako „wielkie góry” jest 

częścią ajmaku Chubsugul. To region 

zamieszkiwany przez ludność Khal-

kha i Khotgoid. Nocleg w jurcie.

 12  Goyul Khuree  | 
Amarbayasgalant 
Przejazd do Amarbayasgalant, gdzie 

znajduje się klasztor będący jednym 

z trzech największych ośrodków 

buddyjskich w Mongolii (320 km; 

przejazd 7 godz.). Klasztor, którego 

nazwę tłumaczyć można jako „klasz-

tor spokojnego szczęścia” położony 

jest w dolinie Iven, niedaleko rzeki 

Selenge. Założony został z rozkazu 

cesarza Yongzhenga, jako miejsce 

ostatniego spoczynku Zanabazara, 

ważnego nauczyciela buddyjskiego 

służącego cesarzom chińskim. Po-

święcony jest Buddzie Przyszłości – 

Majtrei. Dziś objęty jest patronatem 

UNESCO. Nocleg w jurcie.

 13  Amarbayasgalant | 
Park Narodowy Chustaj  
Przejazd do Parku Narodowego 

Chustaj, który słynie z udanej ho-

dowli zagrożonego wyginięciem ga-

tunku koni Przewalskiego (300 km; 

przejazd 6 godz.). W parku można 

oglądać biegające wolno zwierzęta. 

Obecnie jest ich tam ok. 250. Wizyta 

przy liczącym czternaście stuleci 

tureckim cmentarzu. Nocleg w jurcie.

 14  Park Narodowy 
Chustaj | Ułan Bator 
Powrót do Ułan Bator (70 km). Czas 

wolny na odpoczynek lub ostatnie 

zakupy, spacery i pożegnanie z rozle-

głymi mongolskimi stepami. Nocleg 

w Ułan Bator.

 15  Ułan Bator  | Festiwal 
Naadam 
Naadam to najważniejszy festiwal, 

celebrowany w każdym niemal miej-

scu w Mongolii. Najbardziej uroczy-

ste obchody mają miejsce w stolicy. 

Ceremonię otwiera prezydent, zgro-

madzeni goście mogą obserwować 

popisy licznych grup aktorów prze-

branych w stroje z epoki. Ceremonia 

otwarcia to niezwykle uroczyste 

show, pełne muzyki, tańców i zabaw. 

Kolejnym punktem są zawody zapa-

śnicze, w których udział bierze nawet 

1000 sportowców, po których nastę-

pują zawody łucznicze.  Wieczorem 

uroczysta gala w restauracji. Nocleg 

w hotelu. 

 16  Ułan Bator  | Festiwal 
Naadam 
Kolejny dzień obchodów Naadam to 

wyścigi konne. Mają one miejsce na 

słynnym polu Khuu Doloon Khudag. 

Jeźdźcy podzieleni na 7 kategorii 

wiekowych, w zależności od wieku 

konia, ścigają się na dystansie od 15 

do 35 kilometrów. Ceremonia wrę-

czenia nagród kończy obchody naj-

ważniejszych dni w Mongolii. Nocleg 

w Ułan Bator.

 17  Wylot z Mongolii 
Przelot do Warszawy z przesiadką.

Termin 17 dni z festiwalem Naadam
27 06 – 13 07 2019 MON–6/19

Cena:  6985 PLN + 1985 EUR

Termin 15 dni bez festiwalu Naadam
13 09 – 27 09 2019 MON–9/19 

Cena:  6985 PLN + 1760 EUR

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na trasie 

wewnętrznej wg programu.

2.  Przejazdy wg programu autokarami. 

Poza Ułan Bator przejazdy minivanami. 

3.  Zakwaterowanie w jurtach (2 osoby 

w jurcie). W Ułan Bator nocleg w hotelu 

4* w pokojach 2-os. z łazienką. 

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

7.  Wizę mongolską.

8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(80 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: w terminie czerwco-

wym: 420 EUR; wrześniowym: 300 EUR. 

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. EUR płatne 
w Polsce w EUR lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży EUR w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
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Pokoju, w którym poznamy historię 

miasta i jego mieszkańców przed i po 

zrzuceniu bomby. Postój przy samuraj-

skim zamku Hiroszima, który został 

pięknie odbudowany po zniszczeniach 

wojennych. Przejazd do Kurashiki – 

miasta posiadającego najbardziej czaru-

jące kupieckie dzielnice w Japonii. Spa-

cer po położonym nad kanałami starym 

mieście słynącym z licznych sklepów 

i galerii. Wizyta w domu rodu Ohashi, 

typowym domu w stylu japońskim, aby 

zobaczyć jak mieszkała zamożna japoń-

ska warstwa kupiecka. Transfer do 

miasta Himeji, w którym znajduje się 

najsłynniejszy i jeden z najstarszych 

zamków samurajskich Himeji . Ze 

względu na zewnętrzne wykończenie 

białym tynkiem nazywany jest Zam

kiem Białej Czapli. Nocleg w Himeji.

 5  Himeji | góra Koya
Zwiedzanie zamku Himeji. Jest on 

przykładem typowego japońskiego 

zamku, zawiera wiele architekto-

nicznych elementów obronnych, jak 

wysokie fundamenty, białe ściany 

i charakterystyczne rozmieszczenie 

budynków wewnątrz kompleksu. 

Przejazd na górę Koya  (ok. 3 godz.) 

– przepełnionego mistycyzmem i ta-

jemniczością zakątka Japonii, gdzie 

swoją siedzibę ma buddyjska szkoła 

shingon, japońska odmiana buddyzmu 

ezoterycznego. To niezwykłe miejsce 

w dynamicznie rozwijającej się gospo-

darczo Japonii. Przenosi nas do innej, 

często niezrozumiałej, egzotycznej 

rzeczywistości, jest ostoją japońskiej 

tradycji, kultury i religii. Nocleg w shu-
kubo – guesthousie klasztornym, 

gdzie zostaniemy zakwaterowani 

w tradycyjnych japońskich pokojach 

(pokoje bez prywatnych łazienek), 

a spać będziemy na materacach 

futonach, które do dzisiaj można 

spotkać w wielu japońskich domach. 

Wykwintna kolacja w klasztorze – 

wegetariański posiłek przyrządzony 

przez mnichów składający się ze 

specjałów kuchni japońskiej, takich jak 

zupa miso, serki tofu i marynowane 

warzywa. Zgodnie z tradycją posiłek 

będzie spożywany siedząc na matach 

tatami, a dania podawane będą na 

niewielkim stoliku. 

 6  góra Koya | Osaka 
Dla ciekawych buddyjskich obrzędów 

możliwość uczestnictwa w porannych 

modlitwach. Po tradycyjnym japoń-

skim śniadaniu zwiedzanie jednego 

z najsłynniejszych buddyjskich klasz-

torów w Japonii – Kongobuji, na te-

renie którego znajduje się największy 

w Japonii ogród skalny (ogród suche-

go krajobrazu). Spacer po przepełnio-

nej mistycyzmem świątyni Okuno-in 

– położonej pośród największej japoń-

skiej nekropolii buddyjskiej, do której 

prowadzi kamienna droga wiodąca 

poprzez las kilkusetletnich cedrów 

i cyprysów. Przejazd do Osaki – trze-

ciego co wielkości miasta Japonii. 

Spacer po głównej i najstarszej ulicy 

handlowej Dotonbori, której początki 

sięgają XVII w. Jest to idealne miejsce 

na zakupy i posmakowanie dań lokal-

nej kuchni. Nocleg w Osace. 

     

 7  Osaka | Nara | Kioto  
Przejazd pociągiem osobowym do 

Nary, pierwszej stolicy Japonii i siedzi-

by dworu cesarskiego w latach 710 

- 784. Spacer po parku Nara, w którym 

na wolności żyje ponad 1500 japoń-

skich jeleni i gdzie znajdują się najważ-

niejsze zabytki miasta. Zwiedzanie 

świątyni Todaiji , gdzie znajduje się 

liczący 15 m wysokości, największy na 

świecie wykonanym z brązu posąg 

gier pachinko, aby poznać 

tajniki ulubionej gry hazar-

dowej Japończyków oraz 

pod pomnikiem pieska 

Hachiko – popularnym 

miejscu spotkań tokijczy-

ków. Po pełnym wrażeń 

wieczorze wrócimy do 

hotelu na wypoczynek. 

Nocleg w Tokio.

 3  Tokio | 
Miyajima | Hiroszima 
Transfer na dworzec kole-

jowy. Przejazd superszyb-

kim pociągiem shinkansen 
do Hiroszimy, a następnie 

przeprawa promem na wyspę Miyaji

ma, która od ponad 1500 lat jest naj-

ważniejszym sanktuarium tradycyjnej 

religii japońskiej shinto. Wizyta w poło-

żonej na malowniczym wzgórzu świą

tyni Daishoin oraz shintoistycznej 

świątyni Itsukushima , gdzie znajdu-

je się słynna cynobrowa brama torii. 
Powrót do Hiroszimy. Kolacja, w czasie 

której będą serwowane okonomiyaki 
– danie charakterystyczne dla regionu 

Hiroszimy. Okonomiyaki, placki składa-

jące się z wielu różnych składników, są 

pieczone na rozgrzanej blasze w obec-

ności gości. Nocleg w Hiroszimie.  
Dla Państwa wygody bagaże główne zostaną 
wysłane bezpośrednio do Himeji. Prosimy 
spakować się na jeden nocleg w Hiroszimie.   

       

 4  Hiroszima | Kurashiki | 
Himeji
Zwiedzanie głównych atrakcji miasta. 

Spacer po Parku Pokoju , gdzie upa-

miętniono ofiary zrzucenia bomby ato-

mowej na Hiroszimę w 1945. Postój 

przed tzw. Kopułą Bomby Atomowej 

– jest to budynek-pomnik, który czę-

ściowo się zachował po zrzuceniu bom-

by na miasto. Wizyta w Muzeum 

W kraju samurajów  13 dni

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Wylot do Tokio 

z możliwą przesiadką.

 2  Tokio  
Przylot do Tokio o godz. 09:15. 

Futurystyczne tokijskie wieżowce 

stolicy Japonii kontrastują z pięknymi 

świątyniami buddyjskimi i chramami. 

Zwiedzanie zaczniemy od postoju 

przy słynnym Podwójnym Moście 

w pobliżu Pałacu Cesarskiego – sym-

bolem władzy cesarskiej. Lunch – 

pierwszy kontakt z przepyszną kuch-

nią japońską. Wizyta w znajdującej 

się w starej części miasta, najstarszej 

buddyjskiej świątyni Tokio Kannon

sama (Sensoji), której początki 

sięgają VII w. Czas wolny na pierwsze 

zakupy w Nakamise, liczącej setki lat 

uliczce sklepów i straganów, oferują-

cych całą gamę japońskich pamiątek 

jak wachlarze czy kimona. Transfer do 

hotelu. Wieczorem przejazd metrem 

do dzielnicy Shibuya najsłynniejszej 

w stolicy dzielnicy rozrywki oraz 

handlu. Wizyta w jednym z salonów 
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Buddy . Wizyta w Wielkim Chramie 

Kasuga  – shintoistycznym sanktu-

arium pierwotnie zbudowanym w chiń-

skim stylu. Lunch w lokalnej restauracji. 

Przejazd pociągiem osobowym do 

Kioto, które do 1868 r. było stolicą 

Japonii i jest uważane za kulturalne 

serce kraju. W mieście znajduje się 

około 1600 świątyń buddyjskich, 400 

chramów shinto, pałace, liczne ogrody 

i oryginalna architektura. Przejście do 

hotelu. Nocleg w Kioto.

Dla Państwa wygody bagaże główne zosta-
ną wysłane rano z Osaki do Kioto.

 8  Kioto  
Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od 

wizyty w zamku Nijo  wraz z przyle-

gający pięknym ogrodem. Pałacowa 

rezydencja szogunów z początku XVII 

w. słynie ze „słowiczej podłogi”. Pozna-

my tam historię i zwyczaje słynnych 

japońskich wojowników. Pokaz ki

mon – okazja, by poznać sztukę ich 

przywdziewania i noszenia. Oglądanie 

odbijającej się w tafli wody świątyni 

Złotego Pawilonu (Kinkakuji) , uwa-

żanej za najważniejszą i najpiękniejszą 

budowlę Japonii.  Na lunch zjemy naj-

słynniejszą potrawę japońską, czyli 

sushi. Spacer po bambusowym lasku 

Sagano, a następnie po starej części 

Kioto – Kiyomizu oraz wizyta w XVII-

-wiecznej świątyni Kiyomizu , z tara-

su której rozpościera się widok na całe 

miasto. Przechadzka po dzielnicy gejsz 

Gion, gdzie nastrój dawnych czasów 

tworzą drewniane fasady domów i roz-

świetlone wieczorem czerwone latar-

nie. Nocleg w Kioto.

 9  Kioto | Tokio
Przejazd do jednej z najbardziej 

wyjątkowych świątyń w kraju – świą

tyni Fushimi Inari słynącej z tysięcy 

cynobrowych bram torii, które tworzą 

kilkukilometrowy korytarz. Wizyta 

w muzeum sake, gdzie będzie można 

zapoznać się z procesem powstawania 

najsłynniejszego japońskiego alkoholu. 

Po degustacji sake będzie możliwości 

zakupów. Region Kansai, gdzie leży Kio-

to jest znany z najlepszego sake w Ja-

ponii. Po lunchu przejazd superszybkim 

pociągiem shinkansen do Tokio. Wie-

czorem czas wolny. Nocleg w Tokio.

Dla Państwa wygody bagaże główne zosta-
ną wysłane rano z Kioto do Tokio.

       

 10  Tokio | góra Fuji  
Całodniowa wycieczka w okolicę góry 

Fuji  (ok. 4 godz.) – wulkanu będą-

cego symbolem Japonii. Przejazd 

krętą drogą przez słynny las Aokiga-

hara do Parku Narodowego Fuji-Ha

kone-Izu na wysokość 2300 m n.p.m. 

do Piątej Stacji. Czas wolny na zakupy 

pamiątek związanych z najsłynniejszą 

górą Japonii. Podróż do turystyczno-

-wypoczynkowego miasteczka Hako

ne słynącego z pięknych widoków na 

górę Fuji. Rejs statkiem po malowni-

czym wulkanicznym jeziorze Ashi. 

Przejazd kolejką linową na szczyt 

Komagatake, z którego roztacza się 

widok na Fuji i archipelag wysp Izu. 

Powrót do Tokio. Kolacja – wspólne 

gotowanie shabu shabu, czyli „gorące-

go kociołka”. Nocleg w Tokio.

W przypadku załamania pogody i zamknię-
cia drogi wjazdowej do Piątej Stacji program 
będzie zmieniony na wizytę w Fuji Center.

    

 11  Tokio | Kamakura   
Przejście na dworzec kolejowy, a na-

stępnie przejazd pociągiem podmiej-

skim do Kamakury, która była siedzibą 

rządu szogunów od 1192 r. do 1333 

r. Piesze zwiedzanie miasta: Świątyni 

Hase poświęconej jedenastogłowej 

bogini miłosierdzia Kannon, z tarasu 

można podziwiać malowniczy widok 

na zatokę. Oglądanie posągu Wiel

kiego Buddy. Jest on drugim co do 

wielkości brązowym posągiem Buddy 

na terytorium Japonii po Wielkim 

Buddzie w świątyni Todaiji w Narze. 

Po lunchu, spacer po shintoistycznym 

chramie Tsurugaoka Hachiman, 

który został poświęcony bogowi 

wojny. Powrót pociągiem do Tokio. 

Wieczorem dla chętnych przejazd 

metrem do nowoczesnej i najdroższej 

dzielnicy Ginza – czas wolny na ostat-

nie zakupy. Nocleg w Tokio.

 12  Tokio
Półdniowe zwiedzanie Tokio komu-

nikacją miejską. Rozpoczniemy od 

wizyty w Meijijingu – sanktuarium 

cesarza Meiji, który pod koniec 

XIX w. otworzył kraj na Zachód. Jest 

to przepiękny chram shintoistyczny 

zatopiony w otaczającym go parku. 

Następnie spacer po słynnej ulicy 

Harajuku, ulubionym miejscu spo-

tkań ekscentrycznej tokijskiej mło-

dzieży. Dzisiaj Harajuku to również 

centrum nowoczesnej mody, gdzie 

można zapoznać się z aktualnymi 

trendami w modzie i kulturze nasto-

latków. Wjazd na taras widokowy 

futurystycznego biurowca Tokyo 

Metropolitan Building. Lunch 

w tradycyjnym pubie Izakaya, gdzie 

podawane są typowe dania japoń-

skie. Transfer do hotelu. Czas wolny. 

Nocleg w Tokio.

  

 13  Wylot z Japonii  
Transfer na lotnisko. Przelot do War-

szawy z możliwą przesiadką.

Cesarska podróż 
przez orientalną  

nowoczesność 
i tradycję.  

Kwitnienie wiśni

Japonia

 � nocleg i tradycyjny posiłek w klasztorze na górze Koya

 � świątynia Todaiji z wielkim posągiem buddy w Nara

 � całodniowa wycieczka do świętej góry Fuji

Kamakura

Tokio

Nara
Hiroszima

Kurashiki
Miyajima

góra
 Fuji

góra Koya

Kioto
Osaka

Himeji

Termin:  Symbol:
23 03 – 05 04 20191 JAP–3A/19* 
27 03 – 08 04 20192 JAP–3B/19* 
24 04 – 06 05 2019 JAP–4A/19 
29 04 – 11 05 20192 JAP–4B/19 
13 08 – 25 08 20193 JAP–8/19
06 09 – 18 09 20193 JAP–9/19 
14 10 – 26 10 20193 JAP–10/19
09 11 – 21 11 20193 JAP–11/19**

Cena:  5895 PLN + 328 000 JPY

1    Program 14-dniowy 

2    Cena 6390 PLN + 328 000 JPY 

3   Cena 6185 PLN + 315 000 JPY 

*   Kwitnienie wiśni. 

** Czerwienienie klonów.

 

Ceny obowiązują dla grup min. 16 uczestników.
Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. JPY płatne 
w Polsce w JPY lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży w Pekao S.A. z dnia wpłaty.

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe wg programu.

2.  Przejazdy pociągami wg programu. 

3.  Transfery i przejazdy wg programu mi-

krobusami lub autokarami.

4.   Przeprawa promem i rejs łodzią wg pro-

gramu.

5.  Zakwaterowanie w hotelach 3*/ 4* w po-

kojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją oraz 

jeden nocleg w shukubo przy klasztorze.

6.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

7.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników.

8.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

9.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(70 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: od 58 000 JPY do 

59 000 JPY zależnie od terminu.

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Daibutsu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japonia
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Ddai-ji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nara_(miasto_w_Japonii)
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Tajwan i Okinawa z wypoczynkiem  12 dni

pawilonów, które pozwolą nam lepiej 

zapoznać się z buddyzmem. Po przy-

jeździe do Kaohsiung spacer wzdłuż 

rzeki Zakochanych (Love River), 

miejsca spotkań młodzieży. Wizyta na 

kolorowym nocnym bazarze Liu Ho, 

gdzie można kupić wszystko, od ubrań 

po lokalne smakołyki, jak świeże 

ostrygi, sok z papai czy makaron z wę-

gorzem. Nocleg w Kaohsiung.

    

 6  Kaohsiung | Park 
Narodowy Kenting | Taitung 
Przejazd na południowy przylądek 

Eluanbi do najstarszego na wyspie 

Parku Narodowego Kenting. Park 

słynie z bogatej roślinności, finezyj-

nych skał oraz szerokich plaż. Symbo-

lem parku jest pochodzącą z końca XIX 

w. licząca 22 metry wysokości latarnia 

morska Eluanbi. Jest to jedna z nie-

wielu ufortyfikowanych latarni na 

świecie. Spacer ciągnącymi się wzdłuż 

wybrzeża ścieżkami pozwoli podzi-

wiać nie tylko uroki parku, ale również 

piękne widoki na Pacyfik. Przejazd (ok. 

3 godz.) od leżącego nad Pacyfikiem 

i Księżyca. Nazwa pochodzi stąd, że 

wschodnia strona jeziora przypomina 

słońce, a zachodnia księżyc. Rejs po 

jeziorze wokół wyspy Lalu by cieszyć 

sie pięknem krajobrazu. Wizyta 

w świątyni Wen Wu poświęconej 

Konfucjuszowi, której architektura 

przypomina styl pałacowy północnych 

Chin. Odpoczynek przed 9-cio kon-

dygnacyjną pagodą Tse-En, z której 

rozpościera się malowniczy widok 

na jezioro. Wizyta w jednej z wiosek 

zamieszkałej przez lud Thao. Nocleg 

w okolicy jeziora.

      

 5  jezioro Słońca i Księżyca | 
Kaohsiung
Przejazd (ok. 3 godz.) do położonego 

na południu wyspy, leżącego nad 

morzem Południowochińskim miasta 

Kaohsiung. Po drodze zwiedzanie 

największego na Tajwanie zespołu 

klasztornego Fo Guang Shan. Położo-

ny w pięknym ogrodzie klasztor, słynie 

z ponad 100 metrowego posągu 

Wielkiego Buddy. Będziemy oglądać 

nie tylko buddę, ale również wiele 

m. in. kacze języczki i sfermentowane 

tofu. Nocleg w Tajpej.

 3  Tajpej | Yehliu | Jiufen
Przejazd do parku geologicznego 

Yehliu.  Położonych nad brzegiem 

morza i słynący z unikowych formacji 

skalnych jak Głowa Królowej czy 

Głowa Smoka jest najpopularniejszą 

atrakcją turystyczną północnego 

Tajwanu. Przejazd do Jiufen. Położone 

między górami i oceanem miasteczko 

jest pełne starych uliczek z kramami 

i sklepikami. Czas wolny. Powrót do 

Tajpej. Przystanek przed futurystycz-

nym, liczącym 509 metrów wieżow

cem Tajpej 101. Łączący elementy 

tradycyjnej i nowoczesnej architektu-

ry, nawiązuje zarówno do azjatyckiego, 

jak i zachodniego kręgu kulturowego. 

Nocleg w Tajpej.

 4  Tajpej | jezioro Słońca 
i Księżyca
Przejazd (ok. 4 godz.) nad położone 

ponad 700 m. n.p.m.  jezioro Słońca 

 1  Wylot z Warszawy  
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot do 

Tajpej z przesiadkami.

 2  Tajpej 
Przylot do Tajpej – stolicy i najwięk-

szego miasta wyspy, która przez Eu-

ropejczyków była nazywana Formozą 

czyli „piękną wyspą”. Zwiedzanie mu

zeum Pałacowego, w którym znajdują 

się najważniejsze dzieła sztuki pocho-

dzące z Zakazanego Miasta w Pekinie. 

To największa i najsłynniejsza na świe-

cie kolekcja sztuki chińskiej, składająca 

się z ok. 650 tysięcy unikatowych 

eksponatów. Wizyta w buddyjskiej 

świątyni Longshan, uważanej za jedną 

z najstarszych i największych świątyń 

na wyspie. Następnie przejazd do 

mauzoleum Sun Jatsena - pierw-

szego, tymczasowego prezydenta 

Republiki Chińskiej po upadku cesar-

stwa chińskiego w 1912 r. Wieczorem 

przejazd na nocny bazar, aby popró-

bować słynnych tajwańskich xiaochi 
czyli lokalnych specjałów. Popularne są 

Możliwa również opcja bez Okinawy. 
Więcej informacji w biurze.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowoczesno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja


55

Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Chiny | Japonia

miasta Taitung. Nocleg w Taitung.

    

 7  Taitung | Hualien 
Przejazd spektakularną trasą kra-

jobrazową wzdłuż wschodniego 

wybrzeża do miasta Hualien (ok. 4 

godz.). Po drodze liczne przystanki na 

zdjęcia np. przy Skale Parasolki czy 

Jaskini Dziewięciu Nieśmiertelnych. 

Po fascynującej podróży najładniejszą 

drogą wyspy  przyjazd do położonego 

nad Pacyfikiem Hualien. Wizyta 

w jednej ze świątyń buddyjskich. Noc-

leg w Hualien.

    

 8  Hualien | Park Narodowy 
Taroko | Tajpej 
Przejazd do Parku Narodowego 

Taroko – jest to przepiękny, otoczo-

ny wysokimi na 3000 m wysokości 

szczytami park narodowy na naszej 

trasie. Postój przy 20-kilometrowym 

kanionie Taroko, od nazwy którego 

wywodzi się nazwa Parku. Kanion 

jest kwintesencją parku, w którym 

znajdziemy liczne wąwozy, jaskinie, 

wodospady czy wiszące mostki nad 

przepaściami. Odpoczynek w otoczo-

nym górami kompleksie Tianxiang. 

Wizyta w Grocie Jaskółki. Przejazd do 

Tajpej ( ok. 3 godz.). Nocleg w Tajpej.

    

 9  Tajpej | Okinawa (Naha)
Przelot na Okinawę – należącą do 

Japonii największą wyspę archipelagu 

Okinawa, znajdującą się w środkowej 

części łańcucha archipelagu Riukiu na 

Oceanie Spokojnym. Przejazd na krót-

kie zwiedzanie stolicy – Nahy. Zwie-

dzanie Zamku Shuri , który przez 

wieki był politycznym, gospodarczym 

oraz kulturowym ośrodkiem regionu. 

Zamek wyróżnia się czerwoną kolory-

styką, powstał pod wpływem nie tylko 

japońskich, ale również chińskich 

wzorców architektury. Postój przy 

wieży Lilli oraz zwiedzanie muzeum, 

które upamiętnia studentów pole-

głych w czasie II wojny światowej. 

Wizyta w byłej kwaterze japońskich 

sił morskich. Nocleg na wyspie.

 10  Okinawa
Wizyta w manufakturze, gdzie za-

poznamy się z technikami wypalania 

rękodzieła ze szkła, z których słynie 

Okinawa. Czas wolny na zakupy. 

Przejazd do jednego z największych 

oceanariów świata – Okinawa Chu

raumi Aquarium, w którym będzie 

można zobaczyć najróżniejsze gatun-

ki ryb takich jak delfiny butelkonose, 

manty, rekiny oraz liczne gatunki 

koralowców. Przejazd przez niewiel-

ką wyspę Kouri, gdzie zjemy lunch. 

Przejazd do jednej z miejscowości 

wypoczynkowych. Nocleg w hotelu 

przy plaży.

 11  Okinawa
Czas wolny na wypoczynek. Nocleg  

w hotelu przy plaży.

 12  Powrót do Warszawy
Przelot do Warszawy z przesiadkami 

(możliwy przylot 13-go dnia).

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Cena obejmuje:
1.  Przeloty wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

3.  Rejs statkiem wg programu.

4.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/ 3* w poko-

jach 2-os. z łazienką i klimatyzacją. 

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(80 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 850 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Termin:  Symbol:
08 07 – 19 07 2019 TOKI–7/19
10 10 – 21 10 2019 TOKI–10/19  

Cena:  7285 PLN + 2150 USD

Przygoda  
na dwóch 

egzotycznych 
wyspach

Okinawa

K i u s i u

Yehliu

jezioro Słońca 
i Księżyca

Kaohsiung Taitung 
Hualien 

Tajpej

 � nowoczesne 9-milionoweTajpej
 � zabytki historii i kolorowe bazary
 � unikalne formacje skalne Yehliu
 � zamek Shuri na Okinawie
 � wypoczynek na plaży nad Pacyfikiem

Możliwa również opcja bez Okinawy. 
Więcej informacji w biurze.

Podobny program Rejs z Japonii na 
Tajwan znajduje się na str. 81.

NOWOŚĆ

https://pl.wikipedia.org/wiki/Archipelag
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wyspy_Okinawa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Riukiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Spokojny


Korea Południowa  11 dni

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do Seu-

lu z możliwą przesiadką. 

  

 2  Seul 
Przylot do Seulu – jednego z najbar-

dziej kosmopolitycznych miast Azji. 

Zwiedzanie Pałacu Gyeongbok – 

600-letniej rezydencji władców Korei. 

W miarę możliwości oglądanie zmiany 

warty przed Pałacem. Wizyta w Mu

zeum Ludowym, w którym będzie 

można zapoznać się z historią i kulturą 

Korei. Postój na zdjęcia przy Pałacu 

Prezydenckim (Cheongwadae). Spa-

cer przez świątynię Jogyesa – najsłyn-

niejszą buddyjską świątynię w Seulu. 

Czas wolny na uliczce Insadong, gdzie 

znajdują się sklepy z antykami. Wie-

czorem dla chętnych wizyta na placu 

Gwangwamun, który od otwarcia 

w 2009 r. jest uważany za serce współ-

czesnego Seulu. Spacer wzdłuż, ciągną-

cego się w centrum Seulu przez 11 km, 

strumienia Cheonggyecheon. Jest to 

miejsce relaksu, zieleni oraz błogiego 

spokoju w samym sercu dziesięciomilio-

nowej metropolii. Nocleg w Seulu.

 3  Seul | DMZ  
Wycieczka do strefy demarkacyjnej 

(DMZ) na granicy między Koreą Pół-

nocną i Południową, gdzie znajduje 

się najlepiej strzeżone przejście 

graniczne na świecie. Wizyta w tunelu 

nr 3 wykopanym przez żołnierzy Korei 

Północnej, którym w ciągu godziny 

mogło przemieścić się do 10 tys. 

w pełni uzbrojonych żołnierzy. Wizyta 

w punkcie obserwacyjnym na wzgórzu 

Dorasan, skąd rozpościera się widok 

na Koreę Północną. Spacer starymi 

56
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Korea

uliczkami Seulu, aby podziwiać sta-

rannie odrestaurowane tradycyjne 

domy. Wieczorem wizyta na głównej 

ulicy handlowej Myeongdong, która 

jest jedną z najbardziej zatłoczonych 

ulic w Seulu i jednocześnie rajem dla 

miłośników zakupów. Nocleg w Seulu.

  

 4  Seul | wyspa Jeju  
Przelot na wyspę Jeju , której cen-

tralny wulkan, góra Halla (1950 m 

n.p.m.) jest najwyższym szczytem Korei 

Południowej. Klimat wyspy ma charak-

ter subtropikalny, cieplejszy od pozo-

stałej części Korei. Ze względu na wie-

lowiekową izolację wyspy ludność Jeju 

rozwinęła swoją własną kulturę. Prze-

jazd do wioski folklorystycznej Sun

geup, aby poznać tradycje i zwyczaje 

wyspy. Spotkanie z kobietami od poko-

leń zajmującymi się połowem ostryg, 

które przybliżą nam charakterystykę 

tego wymierającego zawodu. Nocleg 

na wyspie.

 

 5  wyspa Jeju   
Zwiedzanie wyspy: wybrzeże Daepo, 

gdzie znajduje się wiele pięknych 

formacji skalnych z lawy, m.in. skała 

Jusangjeolli o kształcie sześciokątnych 

kolumn.Zwiedzanie Bonjae Artpia – 

ogrodu botanicznego, gdzie rośnie m.in. 

ok. 2 tys. drzew bonsai w stu różnych 

gatunkach. Ogród znany jest również 

z orchidei. Wizyta przy Wodospadach 

Cheonjiyeon, nazywanych „basenem 

Boga”. Zwiedzanie świątyni Yakchun

sa – jednej z największych świątyń 

buddyjskich w Azji. Spacer po plantacji 

herbaty, gdzie zapoznamy się z historią 

uprawy zielonej herbaty w Korei. Noc-

leg na wyspie.

 6  wyspa Jeju | Gyeongju
Przejazd tzw. „tajemniczą drogą”. 

Spacer po powulkanicznej jaskini 

Manjanggul, w której znajdują się 

unikalne formacje skalne. Przejazd na 

wschodnie wybrzeże Seobjikoji, 

znane z widoków zielonych pól rozpo-

ścierających się pośród klifów i skał. 

Przelot do Busan lub Daegu. Przejazd 

do starożytnej stolicy okresu Silla (I w. 

p.n.e.), Gyeongju, które z powodu 

dużej ilości starożytnych zabytków 

nazywane jest muzeum bez ścian. 

Zwiedzanie głównych atrakcji miasta: 

pochodzącej z VI w. świątyni Bulguk

sa  oraz granitowych grot Seokgu

ram , znajdujących się na zboczu 

góry Toham. Wieczorem oglądanie 

pałacu na wodzie – Anabji. Nocleg 

w Gyeongju.

 7  Gyeongju   
Dalsze zwiedzania fascynującego 

i pełnego tajemnic Gyeongju. Wizyta 

przy starożytnym, najstarszym w Azji, 

obserwatorium astronomicznym 

Cheomsungdae oraz w muzeum 

historycznym miasta Gyeongju, gdzie 

można zapoznać się z bogatą historią 

okresu Silla. Spacer po parku Tum

muli, na terenie którego znajduje się 

pond 20 grobowych kopców z okresu 

Silla. Nocleg w Gyeongju.

 8  Gyeongju | Haeinsa | 
Andong | Wonju
Przejazd do położonej na obszarze 

Parku Narodowego Gayasan świąty

ni Haeinsa . Świątynia ta została 

wybudowana w IX w. z rozkazu króla 

Ae-Jang z dynastii Silla i znana jest 

z przechowywanego tam skarbu – 

„Tripitaka Koreana”, unikalnego 

zbioru pism buddyjskich zapisanych 

na 81 341 drewnianych tabliczkach. 

Przejazd do wioski Andong Hahoe, 

gdzie zachowała się architektura 

z czasów dynastii Joseon. Oglądanie 

tradycyjnego przedstawienia z ma-

skami. Przejazd do Wonju. Nocleg 

w Wonju.

 9  Wonju | Park Narodowy 
Seoraksan 
Spacer po bazarze Jungang, gdzie 

można kupić słynne koreańskie pikle 

i inne przysmaki. Zwiedzanie XVI-

-wiecznej rezydencji Ojukheon 

w Gangnoung. Przejazd do Parku 

Narodowego Seoraksan  słynące-

go z unikatowej flory i fauny. Wjazd 

kolejką na wysokość 800 m n.p.m., 

skąd rozpościera się przepiękny wi-

dok na otaczające góry. Zwiedzanie 

Świątyni Sinheungsa – jednej z naj-

starszych i najważniejszych świątyń 

w Korei. Nocleg w Wonju.  

 10  Wonju | Suwon | Seul  
Przejazd do położonego w Suwon 

Fortu Hwaseong . Wybudowany 

w 1796 r. był dużym osiągnięciem 

ówczesnej inżynierii. Przyjazd do Seu

lu. Zwiedzanie konfucjańskiej świąty

ni Jongmyo , poświęconej duchom 

przodków rodziny królewskiej dynastii 

Joseon. Wizyta na bazarze Gwan

gjang, na którym można kupić specjały 

kuchni koreańskiej jak kimchi czy owo-

ce morza. Nocleg w Seulu.

 11  Wylot z Korei    
Transfer na lotnisko. Przelot do War-

szawy z możliwą przesiadką.

   

Podróż do kraju 
taekwondo, 

kimchi i świątyń 
buddyjskich   

oraz rzut okiem na 
Koreę Północną

 � subtropikalna wyspa Jeju: buddyjska 
świątynia i piękne formacje skalne 

 � panorama gór Wschodniokoreańskich 
w Parku Narodowym Seoraksan

 � nowoczesność i rozmach ponad 
10-milionowego Seulu

Termin:  Symbol:
07 03 – 17 03 2019 KOR–3/19 
25 04 – 05 05 2019 KOR–4/19 
04 07 – 14 07 2019 KOR–7/19  
19 09 – 29 09 2019 KOR–9/19
07 11 – 17 11 2019 KOR–11/19
12 03 – 22 03 2020 KOR–3/20

Cena:  5750 PLN + 1595 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na  

trasach wewnętrznych wg programu. 

Podczas przelotów wewnątrz Korei limit 

bagażu głównego 15kg. 

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusem lub autokarem.

3.  Zakwaterowanie w hotelach 3*/ 4* w poko-

jach 2-os. z łazienką i klimatyzacją.

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

7.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(60 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 450 USD. 

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Gyeongju

Jeju

Busan

Wonju

Park Narodowy
Seoraksan

Seul
DMZ

Suwon
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Tajlandia z wypoczynkiem  13 dni

PaIn, wspaniałej letniej rezydencji 

rodziny królewskiej. Przyjazd do 

Ayutthayi , położonej w pięknej, 

nadrzecznej scenerii stolicy Syjamu do 

1767r. Teraz pełna ruin świątyń i pała-

ców, w okresie świetności należała do 

największych i najbogatszych miast na 

świecie. Zwiedzanie zabytków Ayut-

thayi, których architektura była inspi-

racją dla późniejszych budowli Bang-

koku. Wyjazd nocnym pociągiem do 

Chiang Mai (miejsca leżące).

    

 6   Chiang Mai   
Przyjazd do Chiang Mai, gdzie stara 

buddyjska kultura miesza się z nowo-

czesną Tajlandią. Wizyta w świątyni 

Doi Suthep (1053 m n.p.m.), jednym 

z najświętszych miejsc pielgrzymko-

wych w kraju, świątyni Chang Man, 

na terenie której znajduje się kryszta-

łowy posążek Buddy chroniący przed 

katastrofami naturalnymi. Zwiedzanie 

pociąg. Kupcy na czas przejazdu 

pociągu w pośpiechu zwijają swoje 

stoiska, by ponownie je rozłożyć, kie-

dy tylko pociąg przejedzie. Następnie 

przejazd na pływający bazar Dam

noen Saduak. Przepłynięcie łodzią na 

ten egzotyczny rynek. Można tu kupić 

owoce tropikalne, pamiątki, lokalne 

wyroby, a nawet zupę gotowaną na 

łodzi. Przejazd do Kanchanaburi, 

gdzie znajduje się znany z ekranizacji 

powieści Pierra Boulle’a Most na Rze

ce Kwai. Wizyta na cmentarzu alianc-

kich jeńców wojennych, którzy zginęli 

podczas budowy kolei birmańskiej. 

Przejazd „koleją śmierci”. Nocleg 

w Kanchanaburi.

 5  Kanchanaburi | Ayutthaya 
| Chiang Mai   
Wyjazd do historycznej stolicy Ayut-

thayi. Po drodze wizyta w kompleksie 

pałacowo-parkowym królów w Bang 

kwiatowym, pełnym egzotycznych 

okazów storczyków i kwiatów lotosu. 

Przejazd do centrum miasta i zwiedza-

nie Świątyni Leżącego Buddy (Wat 

Pho), największej i najstarszej świątyni 

w mieście. Wizyta na terenie Wielkie

go Pałacu Królewskiego i w znajdują-

cej się na terenie pałacowym Świątyni 

Szmaragdowego Buddy. Rejs łodzią 

po kanałach Thon Bhuri, podczas 

którego można obserwować życie 

mieszkańców nad rzeką oraz starą za-

budowę miasta. Nocleg w Bangkoku. 

 4  Bangkok | Samut 
Songkram | Damnoen Saduak | 
Kanchanaburi
We wczesnych godzinach rannych 

wyjazd do miejscowości Samut 

Songkram. Znajduje się tu bazar 

Maeklong, a w jego samym środku 

biegną czynne tory kolejowe, po któ-

rych cztery razy dziennie przejeżdża 

 1  Wylot z Warszawy  
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot do 

Bangkoku z przesiadką.

 2  Bangkok  
Przylot do Bangkoku, stolicy Tajlandii. 

Transfer do hotelu. Wieczorem rejs 

po rzece Chao Phraya. Kolacja w re-

stauracji na statku. Wizyta na jednym 

z nocnych targów, takich jak np. Pat

pong. Powrót do hotelu tuk-tukiem, 

trójkołową motorynką, jednym z naj-

popularniejszych środków transportu 

w Bangkoku. Nocleg w Bangkoku.

 3  Bangkok   
Zwiedzanie Świątyni Złotego Buddy 

(Wat Traimit). Największą atrakcję 

świątyni stanowi 3-metrowy, odlany 

ze szczerego złota posąg Buddy. Spa-

cer po dzielnicy chińskiej i po targu 

 � kolorowy Bangkok: przejażdżki 
tuk-tukiem i rejs po kanałach

 � most na rzece Kwai oraz 
rezerwat słoni w Chiang Mai

 � przeprawa łódką przez Mekong 
ze Złotego Trójkąta do Laosu 

 � beztroskie trzy dni na złotych 
plażach kurortu Hua Hin
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Tajlandia

Termin:  Symbol:
10 08 – 22 08 2019 TAJ–8/19
04 11 – 16 11 2019 TAJ–11A/19
23 11 – 05 12 2019 TAJ–11B/19

Cena:  5750 PLN + 890 USD

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na  

trasie wewnętrznej wg programu.

2.  Przejazdy pociągami wg programu. 

3.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

4.  Przeprawy i wycieczki łodzią wg  

programu.

5.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/ 3* w poko-

jach 2-os. z łazienką i klimatyzacją. 

6.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

7.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

8.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

9.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników ( 

55 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: od 280 USD. 

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Wat Chedi Luang – symbolu miasta. 

Kolacja z pokazem tradycyjnych 

tańców plemion i grup etnicznych 

Tajlandii. Nocleg w Chiang Mai.

 7   Chiang Mai   
Wizyta w Elephant Jungle Sanctu

ary, gdzie można przebywać ze sło-

niami w ich naturalnym środowisku 

i bliżej poznać te wspaniałe zwierzęta. 

Miejsce powstało w 2014 roku z ini-

cjatywy ludu Karen oraz mieszkańców 

Chiang Mai, którzy troszczą się o los 

słoni. Podczas pobytu w ośrodku 

można karmić słonie, pomagać przy 

podawaniu lekarstw, oglądać ich ką-

piele w pobliskiej rzece. Nie można na 

nich jeździć. Powrót do Chiang Mai. 

Zwiedzanie ogrodu orchidei. Czas 

wolny na zajęcia fakultatywne (nauka 

gotowania, lekcja tradycyjnego tańca, 

joga itp.). Nocleg w Chiang Mai.

 8  Chiang Mai | Chiang Rai | 
Złoty Trójkąt    
Przejazd do prowincji Chiang Rai 

znanej z przyrodniczego i kulturo-

wego piękna wielu grup etnicznych. 

Całodniowa wycieczka do Złotego 

Trójkąta – miejsca, w którym łączą 

się granice trzech państw: Tajlandii, 

Laosu oraz Birmy. Jest to obszar, 

który był kiedyś ośrodkiem produkcji 

i handlu opium, co miało duży wpływ 

na styl życia mieszkańców. Przeprawa 

łódką przez rzekę Mekong do Laosu. 

Wizyta w muzeum opium. Powrót do 

Chiang Rai. Nocleg w Chiang Rai.

       

 9  Chiang Rai | Bangkok | 
Hua Hin
Przelot do Bangkoku i przejazd do Hua 

Hin – nadmorskiej miejscowości wy-

poczynkowej na zachodnim wybrzeżu 

Zatoki Tajlandzkiej. Piękno okolic 

docenił król Tajlandii Rama VII wybie-

rając to miejsce na letnią rezydencję 

Klai Kang Won, co oznacza „daleko od 

zmartwień”. Nocleg w Hua Hin.

 10   Hua Hin 
Czas wolny, by korzystać z licznych 

atrakcji fakultatywnych lub odpocząć 

w cieniu palm. Nocleg w Hua Hin.

 11   Hua Hin 
Czas wolny. Nocleg w Hua Hin.

 12   Hua Hin | Bangkok    
Transfer na lotnisko w Bangkoku. 

Przelot do Warszawy z przesiadką.

 13   Powrót do Warszawy 

Objazd po 
kraju trzynastu 

rodzajów uśmiechu 
i wypoczynek 
w Hua Hin nad 

Zatoką Tajlandzką 

Bangkok

Hua Hin

Ayutthaya

Chiang Mai

Chiang Rai

Kanchanaburi

Złoty 
Trójkąt
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Singapur, Malezja i Tajlandia  17 dni

wyspę Penang przez najdłuższy most 

w Azji Południowo-Wschodniej (13,5 

km długości) – most Penang. Wyspa 

Penang, zwana „Perłą Orientu” jest 

zarówno pięknym morskim kurortem, 

jak i miejscem o bogatej, intrygującej 

historii. Nocleg na wyspie.

 7  Penang | Georgetown
Zwiedzanie wyspy i jej stolicy Geor

getown : Wat Chaya Mangkala

ram – świątynia Leżącego Buddy, fort 

Cornwallis – jedna z najstarszych 

budowli wyspy i Khoo Kongsi – jeden 

z ocalałych kongsi – miejsc zebrań 

chińskich klanów. Wizyta w fabryce 

batików, na farmie motyli, w świąty

ni Kek Lok Si oraz w ogrodzie bota

nicznym. Przejazd na farmę owoców 

tropikalnych. Nocleg na wyspie.

 8  Penang | Krabi
Przejazd do Krabi w Tajlandii – jsłyn-

nego kurortu nad Morzem Andamań-

skim. Czas wolny na wypoczynek nad 

morzem. Nocleg w Krabi.

Lumpur. Przy placu 

znajduje się m.in. 

wzniesiony w XIX w. budynek sułtana 

Abdula Samada. Przejazd do położo-

nych w nowoczesnym centrum miasta, 

liczących 452 m wysokości bliźnia-

czych Petronas Towers (oglądanie 

z zewnątrz), do niedawna drugich 

pod względem wysokości budynków 

na świecie. Postój przy Meczecie 

Narodowym. Jeżeli czas pozwoli wi-

zyta w Muzeum Narodowym, gdzie 

można zapoznać się z informacjami 

o ludach zamieszkujących tereny Ma-

lezji. Zwiedzanie jaskiń Batu, a w nich 

hinduistycznej świątyni, która jest 

celem pielgrzymki podczas festiwalu 

Thaipusam. Nocleg w Kuala Lumpur.

 6  Kuala Lumpur | Wzgórza 
Cameron | Penang
Przejazd ku sięgającym ponad 1500 m 

wysokości Wzgórzom Cameron, 

które słyną ze szczególnego mikrokli-

matu, plantacji herbaty oraz wielkiej 

różnorodności zamieszkujących je 

motyli. Droga wiedzie pośród wiosek, 

zalesionych wzgórz oraz dolin. Po 

drodze wizyta w osadzie malajskich 

aborygenów (Orang Asli) oraz przy 

wodospadzie Iskandar. Przejazd na 

z całego świata. Nocleg 

w Singapurze.

 4  Singapur | Malakka | 
Kuala Lumpur
Przejazd trasą wzdłuż ponadkilome-

trowej grobli, łączącej Singapur z leżą-

cym w Malezji Johor Bahru. Przejazd 

do Malakki  – najciekawszego pod 

względem historycznym miasta Male-

zji. Zwiedzanie zabytkowego centrum, 

m.in.: wzniesionego w XVII w. przez 

Holendrów ratusza oraz fascynującej 

świątyni Cheng Hoon Teng. Wizyta 

na wzgórzu św. Pawła. Przejazd do 

Kuala Lumpur – stolicy Malezji, mia-

sta pełnego zabytków, nowoczesnych 

wieżowców, pięknych parków, wiel-

kich centrów handlowych, gwarnych 

bazarów i modnych klubów nocnych. 

Nocleg w Kuala Lumpur.

 5  Kuala Lumpur
Całodniowe zwiedzanie stolicy Ma-

lezji, która łączy malajskie, chińskie 

i indyjskie społeczności i kultury. 

W programie: Pomnik Narodowy, 

oglądanie z zewnątrz nowego Pałacu 

Królewskiego. Wizyta na placu 

Merdeka – sercu kolonialnego Kuala 

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot do 

Singapuru z przesiadką.

 2  Singapur
Przylot do Singapuru, jednego 

z trzech na świecie miast-państw, 

zwanego Miastem Lwa lub Miastem 

Ogrodów. Nocleg w Singapurze.

 3  Singapur 
Oglądanie zabytków centrum admi

nistracyjnego miasta, gdzie znajdują 

się gmachy z czasów kolonialnej prze-

szłości. Wizyta w barwnej dzielnicy 

chińskiej. Rejs po rzece Singapur, 

w czasie którego będzie można ob-

serwować współczesną architekturę 

miasta. Wjazd na platformę wido-

kową na 57. piętrze hotelu Marina 

Bay Sands. Wizyta w futurystycznym 

kompleksie ogrodowym Gardens 

by the Bay. Jest to park, na którego 

101 ha przyroda miesza się z mierzą-

cymi do 55 metrów konstrukcjami 

przypominającymi drzewa, które po-

rośnięte są różnorodnymi roślinami 
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Singapur | Malezja | Tajlandia

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Termin:  Symbol:
11 08 – 27 08 2019 SMT–8/19 
17 11 – 03 12 2019 SMT–11/19
15 02 – 02 03 2020 SMT–2/20  

Cena:  6865 PLN + 2070 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg programu. 

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

3.  Zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 

2-os. z łazienką i klimatyzacją. 

4.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

5.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

6.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

7.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(75 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 810 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

 9  Krabi 
Czas wolny. Okazja, aby skorzystać 

z licznych atrakcji fakultatywnych. 

Nocleg w Krabi. 

 10  Krabi 
Czas wolny. Nocleg w Krabi. 

 11  Krabi | Bangkok | 
Ayutthaya  
Przelot do Bangkoku. Przejazd do 

położonej w pięknej, nadrzecznej 

scenerii Ayutthayi . Ayutthaya, 

która była stolicą Syjamu do 1767 r., 

mieści wiele ruin dawnych wspania-

łych świątyń i pałaców. Zwiedzanie 

zabytków, których architektura była 

inspiracją dla późniejszych budowli 

Bangkoku. Wizyta w letnim komplek-

sie pałacowo-parkowym królów 

w BangPaIn. Nocleg w Ayutthayi.

 12  Ayutthaya | 
Kanchanaburi
Dalsze zwiedzanie Ayutthayi. 

Przejazd do Kanchanaburi, gdzie 

znajduje się znany z ekranizacji 

powieści Pierra Boulle’a most na 

rzece Kwai. Wizyta na cmentarzu 

oraz w muzeum jeńców wojennych, 

którzy budowali most oraz biegnącą 

przezeń trasę kolejową. Nocleg 

w Kanchanaburi.

 13  Kanchanaburi
Wyprawa do Parku Narodowego 

Erewan. Spacery po dżungli, spotka-

nie z małpami, możliwość kąpieli przy 

pięknych wodospadach Erewan. Po 

południu przejazd „koleją śmierci”,  

którą budowali jeńcy wojenni pod-

czas II wojny światowej i która miała 

pomóc Japonii w inwazji na Birmę. 

Powrót do hotelu i czas wolny. Nocleg 

w Kanchanaburi.

 14  Damnoen Saduak | 
Bangkok 
We wczesnych godzinach rannych 

wyjazd na pływający bazar Damno

en Saduak. Przejazd do Bangkoku (ok. 

3 godz.). Spacer po chińskiej dziel

nicy. Zwiedzanie świątyni Złotego 

Buddy (Wat Traimit). Największą 

atrakcję świątyni stanowi 3-metrowy, 

odlany ze szczerego złota posąg Bud-

dy. Wieczorem rejs po rzece Chao 

Phraya. Kolacja w restauracji na stat-

ku. Nocleg w Bangkoku.

 15  Bangkok  
Wizyta w Wielkim Pałacu Królew

skim i w znajdującej się na terenie pa-

łacowym świątyni Szmaragdowego 

Buddy. Zwiedzanie świątyni Leżą

cego Buddy (Wat Pho), największej 

i najstarszej świątyni w mieście oraz 

fabryki biżuterii, prawdopodobnie 

największej na świecie, gdzie będzie 

można zakupić ozdoby. Rejs łódką po 

kanałach, na których do niedawna 

opierał się system komunikacyjny 

miasta. Nocleg w Bangkoku.

 16  Bangkok  
Spacer po parku Dusit, którego 

główną atrakcją jest pałac Viman

mek wybudowany ze złocistego 

drewna tekowego. Czas wolny. Noc-

leg w Bangkoku.

 17  Wylot z Tajlandii
Przelot do Warszawy z przesiadką. 

Metropolie, 
swiątynie, 

tygiel kulturowy, 
bujna przyroda 

i rajskie plaże

Bangkok

Ayutthaya

Kanchanaburi

Krabi

Georgetown Wzgórza Cameron

Kuala Lumpur

Malakka

Singapur

 � ultranowowczesny Singapur i historyczna Malakka
 � herbata z Wzgórz Cameron i motyle z wyspy Penang
 � beztroski relaks w Krabi nad morzem Adamańskim
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zdjęcia przy pałacu Istana Nurul 

Iman, oficjalnej rezydencji sułtana 

Brunei, wpisanej do księgi rekordów 

Guinnessa jako największa rezydencja 

głowy państwa na świecie. Nocleg 

w Brunei.

 7  Brunei | Labuan | Kota 
Kinabalu  
Przeprawa promem do Kota Kinaba

lu, stolicy stanu Sabah (zmiana promu 

w Labuan). Czas wolny na odpoczynek 

po morskiej podróży. Dla chętnych 

spacer po mieście. Na targu rybnym 

można spróbować grillowanych owo-

ców morza. Nocleg w Kota Kinabalu.

 

 8  Kota Kinabalu  
Przejazd do Parku Narodowego 

Kinabalu , którego centralną częścią 

jest najwyższa góra na wyspie – Kina

balu (4095 m n.p.m.). Park to ponad 

750 km2 dziewiczej, tropikalnej roślin-

ności. Dzień przeznaczymy na spacery, 

poznawanie lokalnej flory i fauny. Przy 

pewnej dozie szczęścia będziemy 

podziwiać największy na świecie kwiat 

– raflezję, która osiąga metr średnicy 

i nawet 10 kg wagi. Zakwita raz na 

kilka lat tylko w regionie Borneo i Su-

matry. Wizyta na targu Nabalu, gdzie 

można znaleźć lokalne rękodzieło oraz 

 5  Batang Ai | Kuching   
Spokojny poranek, który można 

spędzić przy hotelowym basenie lub 

na spacerach w okolicach hotelu. 

Transfer łodzią do przystani Batang 

Ai, przejazd do Kuching. Objazd po hi-

storycznej stolicy stanu Sarawak, któ-

ra łączy elementy malajskie i chińskie, 

gdzie można zobaczyć udekorowane 

w smoki chińskie świątynie w China 

Town oraz okazałe meczety. Przysta-

nek przy pomniku kotów, które są 

symbolem miasta. Nocleg w Kuching. 

 6  Kuching | Miri | Bandar 
Seri Begawan 
Przelot do Miri. Przejazd do Bandar 

Seri Begawan, stolicy Sułtanatu Bru-

nei (ok. 2,5 godz.).  Zobaczymy Salę 

Tronową Lapau, gdzie koronowany 

był obecny sułtan Brunei, budynek 

Dewan Majlis, meczet Omara Alego 

Saifuddiena oraz największy w kraju 

meczet Jame' Asr Hassanal Bolkiah. 

Wizyta w Muzeum Insygniów Kró

lewskich oraz w otwartym w 2015 r. 

Muzeum Morskim Brunei, które 

zostało wybudowane w kształcie 

łodzi. Rejs wodną taksówką po rzece 

Brunei, podczas którego przegryzając 

lokalne ciasteczka i pijąc herbatę, 

można obserwować życie przy rzece 

i domy na palach. Przystanek na 

na wyspie Borneo. Stan Sarawak był 

zamieszkuje wiele grup etnicznych, 

które zachowały swoje odmienne 

kultury.  Nocleg w Kuching.

 

 4  Kuching | długie domy 
Batang Ai    
Przejazd do Batang Ai (ok. 4 godz.). 

Droga wiedzie przez malowniczą 

okolicę usianą uroczymi miasteczkami, 

wsiami, polami ryżowymi, dziewiczą 

dżunglą oraz plantacjami pieprzu 

i palm olejowych. Podróż tradycyj

ną długą łodzią po jeziorze i rzece 

Engkari. Wizyta w jednym z długich 

domów grupy etnicznej Iban. Dawniej 

byli wojowniczym ludem, który zasły-

nął jako łowcy głów. Krótkie przedsta

wienie kulturalne oraz pokaz strze

lania zatrutą strzałą z długiej rurki, 

jednej z metod polowania. Przejazd do 

hotelu nad jeziorem, wybudowanego 

w lokalnym stylu długich domów. Czas 

wolny na odpoczynek na łonie przyro-

dy. Nocleg w Batang Ai. 

 

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot do 

Singapuru z przesiadką.

  

 2  Singapur 
Przylot do Singapuru, jednego 

z trzech miast-państw na świecie, 

zwanego Miastem Lwa lub Miastem 

Ogrodów. Nocleg w Singapurze.

 

 3  Singapur | Kuching    
Zwiedzanie miasta. W programie 

zabytki centrum administracyjnego, 

gdzie znajdują się gmachy z czasów 

kolonialnej przeszłości. Wizyta 

w barwnej dzielnicy chińskiej. Rejs 

po rzece Singapur, w czasie którego 

będzie można obserwować współ-

czesną architekturę miasta. Wjazd na 

platformę widokową na 57. piętrze 

hotelu Marina Bay Sands. Wizyta 

w futurystycznym kompleksie ogrodo-

wym Gardens by the Bay. Przelot do 

Kuching w Malezji, w stanie Sarawak 

Singapur, Malezja z Borneo i Brunei  15 dni
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przekąski owocowe. Nocleg w hotelu 

w pobliżu Góry Kinabalu. 

 9  Park Kinabalu | Sukau | 
rzeka Kinabatangan   
Podróż do Sukau (ok. 7 godz.). Po 

drodze wizyta w wiosce Lunati Baru, 

gdzie można poznać hodowlę ryb 

metodą tagal oraz spróbować masażu 

stóp przy użyciu ryb. Ostatni etap po-

dróży,  przez tropikalny las, pokonamy 

łodzią. Po zakwaterowaniu rejs rzeką 

Kinabatangan, drugą co do wielkości 

rzeką Malezji, uważaną za najlepsze 

miejsce do oglądania dzikiej przyrody. 

Wokół rzeki żyją słonie, nosorożce, 

krokodyle oraz wiele gatunków małp, 

w tym słynne nosacze. Nocleg w lo-

dżach nad rzeką w okolicach Sukau.

 

 10  Sukau | Kinabatangan
Pobudka wcześnie rano wśród śpiewu 

ptaków i innych odgłosów lasu. Rejs 

w górę rzeki Kinabatangan. Podczas 

rejsu można obserwować ptaki oraz 

inne dzikie zwierzęta. Jeżeli pogoda 

pozwoli, krótki spacer po dżungli. 

Powrót na śniadanie. Czas wolny na 

spacery po okolicznych wioskach. Po 

południu kolejna przyrodnicza wypra

wa łodzią. Nocleg w lodżach.

  

 11  Sukau | Centrum 
Orangutanów | Sandakan  
Przejazd do Centrum Rehabilitacji 

Orangutanów Sepilok, gdzie osie-

rocone i wydarte kłusownikom zwie-

rzęta są przygotowywane do powrotu 

na wolność. Możliwość oglądania 

i karmienia zwierząt. Wizyta w Cen

trum badań i opieki nad malajskim 

niedźwiedziem słonecznym – naj-

mniejszym i jednym z najrzadszych 

gatunków niedźwiedzi. Przejazd do 

Sandakan i zwiedzanie: Central 

Market, wioska na wodzie SimSim 

oraz świątynia buddyjska Puh Jih Syh 

z której roztacza się widok na zatokę 

Sandakan. Nocleg w  Sandakan.

 12  Sandakan | Selingan   
Przeprawa promem na wyspę Se

lingan, jedną z „wysp żółwich”, gdzie 

można obserwować jak żółwie zielone 

i żółwie szylkretowe wychodzą na 

plażę składać jaja oraz jak młode 

żółwie podążają do morza. Nocleg na 

wyspie.

    

Uwaga: biuro zastrzega sobie prawo 
do zmiany tego dnia wycieczki na czas 
wolny w Sandakan, jeśli będą problemy 
z dostaniem się na wyspę (teren parku 
krajobrazowego ma ograniczoną liczbą 
miejsc noclegowych). 

 13  Selingan | Sandakan | 
Kuala Lumpur    
Powrót łodzią do Sandakan. Przelot 

do Kuala Lumpur – stolicy Malezji, 

miasta nowoczesnych, stalowych 

wieżowców, pięknych parków, wiel-

kich centrów handlowych, gwarnych 

bazarów i modnych klubów nocnych. 

Czas wolny. Nocleg w Kuala Lumpur.

 

 14  Kuala Lumpur 
Zwiedzanie miasta, które łączy malaj-

skie, chińskie i indyjskie społeczności 

i kultury. W programie: Pomnik Naro

dowy, oglądanie z zewnątrz nowego 

Pałacu Królewskiego. Wizyta na 

placu Merdeka – sercu kolonialnego 

Kuala Lumpur. Przy placu znajduje się 

m.in. wzniesiony w XIX w. budynek 

sułtana Abdula Samada. Oglądanie 

(z zewnątrz) położonych w nowocze-

snym centrum, liczących 452 m wyso-

kości bliźniaczych Petronas Towers. 

Postój przy Meczecie Narodowym. 

Jeżeli czas pozwoli wizyta w Muzeum 

Narodowym, poświęconym ludom 

Malezji. Wieczorny wylot z Kuala Lum-

pur lub nocleg (jeśli wylot jest rano).

   

 15  Powrót do Warszawy  
Przelot do Warszawy z przesiadką.

Singapur | Malezja | Brunei 

 � długie domy i długie łodzie w Batang Ai na Borneo
 � rejs wodną taksówką po rzece Brunei w słynnym sułtanacie
 � słonie, nosacze, orangutany i niedźwiedzie słoneczne Termin:  Symbol:

05 07 – 19 07 2019 SBM–7/19 
08 11 – 22 11 2019 SBM–11/19
18 01 – 01 02 2020 SBM–1/20

Cena:  6605 PLN + 2150 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

3.  Przeprawy promem i wycieczki łodzią 

wg programu.

4.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/ 3* w poko-

jach 2-os. z łazienką i klimatyzacją, w Sukau 

nocleg w lodżach. 

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(85 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: od 640 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Światła Singapuru, 
egzotyczny 

Sułtanat Brunei 
i cudowna 

przyroda Parku 
Kinabalu

Kuching Batang Ai

Kuala Lumpur

Singapur

Kota Kinabalu

Miri

Bandar Seri Begawan Sukau
Sandakan

Selingan
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Wietnam z wypoczynkiem  16 dni

które przeżywało swoją świetność 

jako port morski od XVI do XVIII w. 

Spacer po mieście, który jest okazją do 

obserwacji ciekawej architektury Hoi 

An. Można w niej odnaleźć wpływy 

wietnamskie, chińskie i japońskie. 

Kolacja w jednej z lokalnych restaura-

cji w miasteczku. Nocleg w Hoi An.

 

 8  Hoi An | Hue 
Przejazd do Hue , politycznej i kul-

turalnej stolicy Wietnamu podczas 

panowania 13 cesarzy dynastii Nguy-

en (1802-1945). Droga wiedzie przez 

przełęcz Morskich Obłoków, wśród 

wiosek z czerwonej cegły, sadów owo-

cowych oraz pięknych widoków na 

morze i niebo. Zwiedzanie imponują-

cej, pochodzącej z 1804 r. cesarskiej 

cytadeli, gdzie znajdują się pomiesz-

czenia urzędowe oraz komnaty pry-

watne władców Hue, zwane Purpu

rowym Zakazanym Miastem. 

Wizyta na lokalnym bazarze Dong Ba. 

Nocleg w Hue.

 9  Hue
Wycieczka statkiem po Rzece Per-

fumowej do zbudowanej w 1601 r. 

słynnej pagody Thien Mu – symbolu 

do Hanoi. W drodze powrotnej przy-

stanek w wiosce Bat Trang, której 

mieszkańcy znani są z wyrobów cera

micznych. W Hanoi czas wolny, który 

można przeznaczyć na samodzielne 

spacery po mieście lub udać się na 

kolację do lokalnej restauracji i spró-

bować na własną rękę zamówić dania 

kuchni wietnamskiej. Nocleg w Hanoi.

 6  Hanoi | Danang | Hoi An 
Zwiedzanie Hanoi: wizyta na 

placu Badinh, gdzie znajduje się 

mauzoleum Ho Chi Minha, Pałac 

Prezydencki (dawna rezydencja ge-

neralnego gubernatora Indochin) oraz 

dawny ogród botaniczny, na terenie 

którego mieszkał Ho Chi Minh. Wizy-

ta przy Pagodzie na Jednej Kolum

nie. Przejazd na lotnisko i przelot do 

Danang, czwartego co do wielkości 

miasta Wietnamu. Przejazd do Hoi 

An. Nocleg w Hoi An.

 7  Hoi An | My Son 
Przejazd do My Son , intelektualne-

go i religijnego centrum Czamów. 

Zwiedzanie ruin kompleksu świą

tynnego królestwa Czamów. Powrót 

do historycznego miasta Hoi An , 

Tien Hoang i Le Dai Hanh. Wyciecz

ka rowerowa po ekologicznej oko-

licy Thung Nham, która daje szansę 

bliższego kontaktu z naturą i lokalną 

ludnością. Następnie rejs małymi 

drewnianymi łódkami pośród 

pięknych wapiennych wzniesień i pól 

ryżowych. Okolice Ninh Binh nazywa-

ne są „Halong na lądzie”. Odkrywanie 

starych świątyń oraz wizyta w grocie 

Bich Dong. Kolacja w lokalnej restau-

racji. Nocleg w Ninh Binh.

 4  Ninh Binh | Zatoka Ha Long 
Przejazd do Ha Long i zaokrętowanie 

na statek. Rejs po Zatoce Ha Long , 

zgodnie uznaną przez internautów 

z całego świata za jeden z Siedmiu 

Nowych Cudów Świata, wcześniej 

docenioną również przez Komitet 

UNESCO. Zatoka Ha Long to miejsce, 

gdzie wody zatoki usiane są tysiącami 

wapiennych wysepek, tworzących 

niepowtarzalną scenerię. Nocleg na 

pokładzie statku.

 5  Zatoka Ha Long | Hanoi
Dalszy rejs po Zatoce Ha Long. Lunch 

na statku: owoce morza. Około 

południa wyokrętowanie i przejazd 

 1  Wylot z Warszawy  
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot do 

Hanoi z przesiadkami.

 2  Hanoi 
Przylot do Hanoi. Zwiedzanie m.in. 

zbudowanej w XI w. Świątyni Lite

ratury – pierwszego w Wietnamie 

uniwersytetu, dobrze zachowanego 

przykładu starożytnej architektury 

wietnamskiej. Przejażdżka rowero-

wymi rikszami po starej dzielnicy 

miasta. Wizyta w położonej na 

jeziorze świątyni Ngoc Son. Część 

zwiedzania starej części Hanoi od-

będzie się spacerem, aby móc bliżej 

przyjrzeć się mieszkańcom stolicy 

Wietnamu i poczuć klimat tego nie-

samowitego miejsca. Przedstawienie 

tradycyjnego wietnamskiego teatru 

lalek na wodzie – sztuki wywodzącej 

się z rolniczych obszarów tego kraju. 

Nocleg w Hanoi.

 

 3  Hanoi | Ninh Binh
Przejazd na południe Hanoi, gdzie 

znajdowała się X-wieczna stolica 

Wietnamu: Hoa Lu. Zwiedzanie świą

tyń poświęconych cesarzom:  Dinh 
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Wietnam

Hue. Dalszy rejs do wioski Thuy Bieu, 

uważanej za kolebkę kultury Hue, 

która otoczona jest piękną, bujną 

przyrodą. Mieszkańcy żyją głównie 

z płodów rolnych, zielarstwa i ręko-

dzieła. Jednym z charakterystycznych 

widoków wioski są drzewa owoców 

pomelo, które pięknie pachną, a ich 

białe kwiaty (lipiec, sierpień) stanowią 

o wyjątkowości tego miejsca. Po przy-

byciu do wioski spacer po okolicy (dla 

chętnych dostępne rowery). Wizyta 

w jednej ze świątyń, spotkanie z lo-

kalną ludnością, odwiedziny u jednej 

z rodzin, która zajmuje się wyrobem 

kadzidełek wykorzystywanych w świą-

tyniach. Relaksacyjny masaż stóp 

poprzedzony krótką kąpielą w wodzie 

z ziołami, która stanowi jedną z trady-

cyjnych terapii. Masaż jest wykonywa-

ny przez wspaniałych, niewidomych 

masażystów. Lekcja gotowania 

wietnamskich dań i lunch w wiosce. 

Dalsze zwiedzanie Hue:  grobowiec 

cesarza Tu Duc, uważany za najbar-

dziej okazały oraz grobowiec cesarza 

Minh Manga. Nocleg w Hue.

 10  Hue | Ho Chi Minh | 
delta Mekongu 
Transfer na lotnisko. Przelot do miasta 

Ho Chi Minh, czyli dawnego Sajgonu, 

miasta, które tętni życiem przez całą 

dobę. Przejazd do delty Mekongu, 

najbardziej urodzajnego rejonu 

Wietnamu. Przejazd do miasteczka 

Ben Tre. Wycieczka łodzią po ka

nałach, obserwowanie życia lokalnej 

ludności. Powrót do Sajgonu. Nocleg 

w Ho Chi Minh.

 11  Ho Chi Minh | tunele 
Cu Chi | wyspa Phu Quoc 
Przejazd do znajdujących się poza 

miastem tuneli Cu Chi. Zwiedzanie 

obozu Vietcongu, gdzie jest rów-

nież możliwość wejścia do jednego 

z podziemnych przejść zbudowanych 

podczas wojny wietnamskiej. Łączna 

długość tuneli wynosiła ponad 200 

km. Przejazd na lotnisko. Przelot na 

największą w Wietnamie tropikalną 

wyspę Phu Quoc słynącą z pięknych 

plaż i pysznych dań z owoców morza. 

Przejazd do hotelu. Nocleg na wyspie 

Phu Quoc.

 12  Phu Quoc
Czas wolny na wypoczynek. Nocleg 

na wyspie Phu Quoc.

 13  Phu Quoc
Czas wolny na wypoczynek. Nocleg 

na wyspie Phu Quoc.

 14  Phu Quoc | Ho Chi 
Minh 
Ostatnie chwile na wypoczynek. 

Transfer na lotnisko i przelot do 

miasta Ho Chi Minh. Dla chętnych 

wieczorny spacer, wizyta w jednym 

z miejskich parków lub skwerów, 

gdzie spotykają się starsi i młodsi 

mieszkańcy miasta aby wspólnie, we-

soło spędzić czas. Nocleg w Sajgonie. 

 15  Ho Chi Minh
Zwiedzanie centrum miasta pieszo 

z Pałacem Zjednoczenia (dawniej 

Pałac Niepodległości – siedziba 

rządu Wietnamu Południowego) 

oraz katedrą Notre Dame i krótką 

wizytą na poczcie głównej. Wizyta 

w Muzeum Wojny oraz w świątyni 

Nefrytowego Cesarza. Kolacja poże-

gnalna. Transfer na lotnisko. Przelot 

do Warszawy z przesiadką.

 16  Powrót do Warszawy
 

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

3.  Rejsy statkiem i wycieczki łodzią wg  

programu.

4.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/ 3* 

w pokojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją. 

W Zatoce Ha Long nocleg na statku 

odpowiadającym standardowi 3*.

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

8.  Wizę wietnamską.

9.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(70 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os:  590 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Termin:  Symbol:
08 11 – 23 11 2019 WTM–11/19  
08 02 – 23 02 2020 WTM–2/20

Cena:  5985 PLN + 1690 USD

 � masaż stóp, kurs gotowania, wycieczki rowerowe
 � rejs po malowniczej zatoce Ha Long z noclegiem na statku
 � dwa dni beztroskiego plażowania na wyspie Phu Quoc

Hue

Danang
Hoi An

Ha Long

Ninh Binh

Hanoi

Ho Chi MinhPhu
Quoc

Delta Mekongu



khmerskim stylu architektonicznym, 

kompleks Pałacu Królewskiego 

i Srebrnej Pagody, który wciąż jest 

siedzibą króla, oraz Muzeum Naro

dowe, w którym można zapoznać się 

ze sztuką khmerską aby przygotować 

się do wizyty w Angkor. Przejazd do 

Siem Reap (ok. 6 godz.) – niewielkie-

go miasta, znajdującego się w pobliżu 

kompleksu świątynnego Angkor . 

Powstałe od IX do XIII w. świątynie 

Angkoru uznawane są za architekto-

niczny cud świata. Po upadku khmer-

skiego imperium zostały one pochło-

nięte przez dżunglę i pozostawały 

w zapomnieniu aż do II poł. XIX w., 

kiedy dla zachodniego świata „odkrył” 

je Francuz Henri Mou hot. Po drodze 

można obserwować życie codzienne 

w Kambodży.  Nocleg w Sieam Reap.

 4  Siem Reap | Angkor
Rozpoczęcie zwiedzania świątyń 

Angkoru od dwóch najwspanialszych 

obiektów całego kompleksu: Angkor 

Wat i świątyni Bayon. Świątynia 

Angkor Wat uznawana jest za naj-

większą budowlę sakralną świata 

i najbardziej znaną świątynię w kom-

pleksie Angkor. Następnie wizyta 

przy południowej bramie Angkor 

Thom, w świątyni Baphuon, przy 

Tarasie Słoni oraz udekorowanym 

licznymi rzeźbami przedstawiającymi 

np. apsary – niebiańskie tancerki – 

Tarasie Trędowatego Króla. Kolacja 

połączona z występami tradycyj

nych zespołów khmerskich. Nocleg 

w Siem Reap.

 5  Siem Reap | Angkor  
Przejazd do jednej z pływających osad 

nad jeziorem Tonle Sap, największym 

jeziorem na Półwyspie Indochińskim, 

które w zależności od pory roku 

zajmuje powierzchnię od 3 tys. do 30 

tys. km2. Wycieczka łodzią, wizyta 

w pływającej szkole i pagodzie. Dalsze 

zwiedzanie świątyń kompleksu Ang-

kor: pozostająca wciąż we władaniu 

dżungli świątynia Ta Phrom, znana 

z ujęć filmu „Tomb Raider”. Przejazd 

do pochodzącej z drugiej poł. X w. 

świątyni Banteay Srei, uważanej 

za arcydzieło sztuki khmerskiej. Dla 

chętnych spacer po nocnym bazarze 

w Siem Reap. Nocleg w Siem Reap.

 6  Siem Reap | Vientiane 
Przelot do Vientiane, stolicy Laosu. 

Wizyta w Haw Pha Kaew, niegdyś 

Kambodża, Laos i Wietnam  20 dni

Hue
Danang

Hoi An

Ha LongHanoi

Luang
Prabang Vang

Vieng

Vientiane

Angkor

Phnom Penh

Ho Chi Minh

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. 

Przelot do Phnom Penh z przesiadkami. 

 2  Phnom Penh 
Przylot do Phnom Penh – stolicy Królestwa Kambodży. Rozpo-

częcie zwiedzania miasta: wizyta w muzeum Tuol Sleng, które 

stało się świadectwem ludobójstwa dokonanego przez Czer-

wonych Khmerów. Wizyta na jedynym wzniesieniu w mieście, 

gdzie znajduje się świątynia Wat Phnom. Spacer promenadą 

nad Mekongiem. Nocleg w Phnom Penh.

 3  Phnom Penh | Siem Reap
Dalsze zwiedzanie stolicy: Pomnik Niepodległości w typowo 
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 � wyrwane dżungli świątynie Angkoru
 � pływająca osada na jeziorze Tonle Sap 
 � unikalna atmosfera Luang Prabang 
 � ruiny miasta Czamów w My Son
 � rejs po zatoce Ha Long z noclegiem
 � wypoczynek na plaży w Hoi An
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

miejscu modłów króla, w Wat Si Saket, 

najstarszej świątyni w Vientiane oraz 

przy Patousay – budowli przypo-

minającej paryski Łuk Triumfalny. 

Zwiedzanie najważniejszej religijnej 

i państwowej budowli Laosu, symbolu 

kraju – Pha That Luang (Wielkiej 

Świętej Stupy). Nocleg w Vientiane.

 7  Vientiane | Vang Vieng
Przejazd do Vang Vieng, położonego 

około 160 km od Vientiane. Mia-

steczko Vang Vieng położone jest nad 

rzeką Nam Song pośród pięknych 

wapiennych wzniesień. Po drodze 

wizyta w jaskini Tham Chang. Przy-

stanek we wsi Pathang i rejs łódką 

po rzece Nam Song. Czas wolny na 

odpoczynek. Nocleg w Vang Vieng.

 8  Vang Vieng | Luang Prabang
Przejazd (ok. 6 godz.) w kierunku 

Luang Prabang , niewielkiego, 

malowniczo położonego miasta, któ-

re od XIV do XVI w. było stolicą króle-

stwa Laosu. Przejazd pośród wspa-

niałych krajobrazów górskich. Spacer 

na szczyt najwyższego wzniesienia 

miasta – góry Phousy, skąd rozpo-

ściera się panorama zabudowań miej-

skich otoczonych przez Mekong i jego 

dopływ. Wizyta w bogato dekorowa-

nej świątyni Wat Mai oraz w Wat 

Wisounalat – świątyni zbudowanej 

na początku XVI w., przed którą moż-

na oglądać ogromną Lotosową Stupę 

i liczne rzeźby przedstawiające Bud-

dę wzywającego deszcz. Nocleg w Lu-

ang Prabang.

 9  Luang Prabang
Zwiedzanie dawnego Pałacu Kró

lewskiego oraz bogato zdobionej 

Świątyni Złotego Miasta (Wat Xieng 

Thong) uznawanej za najwspanialszą 

świątynię w tym rejonie Laosu. Wy-

prawa tradycyjną laotańską łodzią 

w górę Mekongu do słynnych jaskiń 

Pak Ou, w których znajdują się tysiące 

posążków Buddy. Wizyta we wsi Ban 

Phanon, której mieszkańcy trudnią 

się wyrobami tkackimi i produkcją 

ryżowego trunku lao-lao. Powrót 

do Luang Prabang. Przedstawienie 

tradycyjnych tańców laotańskich. 

Nocleg w Luang Prabang.

 10  Luang Prabang | Hanoi  
Przejazd do wodospadów Kuangsi, 

gdzie jest możliwość kąpieli oraz 

krótkiego spaceru po pełnej uroku 

okolicy.  Przelot do stolicy Wietnamu 

– Hanoi. Nocleg w Hanoi.

 11  Hanoi | Ha Long   
Przejazd do Ha Long (ok. 4 godz.). 

Zaokrętowanie na statek. Rejs po 

Zatoce Ha Long , zgodnie uznanej 

przez internautów za jeden z Sied

miu Nowych Cudów Świata. Zatoka 

Ha Long to miejsce, gdzie wody zatoki 

usiane są tysiącami wapiennych wyse-

pek, tworzących niepowtarzalną sce-

nerię. Nocleg na pokładzie statku.

     

 12  Zatoka Ha Long | Hanoi
Dalszy rejs po Zatoce Ha Long. Jeśli 

pogoda pozwoli – możliwość kąpieli. 

Lunch na statku: owoce morza. 

Przejazd do Hanoi. Przedstawienie 

tradycyjnego teatru lalek na wodzie. 

Sztuka wywodzi się z rolniczych 

obszarów Wietnamu, aktorzy stoją po 

pas w wodzie. Nocleg w Hanoi.

 13  Hanoi | Danang | Hoi An 
Zwiedzanie zbudowanej w XI w. 

Świątyni Literatury – pierwszego 

w Wietnamie uniwersytetu. Wizyta 

w położonej na jeziorze świątyni 

Ngoc Son oraz na placu Badinh. Po-

stój przed mauzoleum Ho Chi Minha 

i Pałacem Prezydenckim (dawna 

rezydencja generalnego gubernatora 

Indochin). Spacer po dawnym ogro

dzie botanicznym, na terenie którego 

mieszkał Ho Chi Minh. Wizyta przy 

Pagodzie na Jednej Kolumnie. 

Przejażdżka rowerowymi rikszami 

po starej dzielnicy miasta. Przelot do 

Danang, czwartego co do wielkości 

miasta Wietnamu. Przejazd do Hoi An. 

Nocleg w Hoi An.

Kolejność zwiedzania miast w środko-
wym Wietnamie może ulec zmianie. 
Wtedy przelot do Hue.

 14  My Son | Hoi An 
Przejazd do My Son , intelektualne-

go i religijnego centrum Czamów. 

Zwiedzanie ruin kompleksu świątyn

nego. Następnie zwiedzanie historycz-

nego miasta Hoi An , które przeży-

wało swoją świetność jako port morski 

od XVI do XVIII w. Nocleg w Hoi An.

 15  Hoi An 
Czas wolny, który można przeznaczyć 

na wypoczynek na plaży, przy basenie, 

lub na wycieczki rowerowe i spacery 

po miasteczku. Można też uczestni-

czyć w lekcji gotowania wietnamskich 

dań. Nocleg w Hoi An.

 16  Hoi An | Danang | Hue  
Przejazd do Danang przez góry Mar

murowe. Zwiedzanie muzeum Cza

mów, szczycącego się najwspanialszą 

na świecie kolekcją kamiennych rzeźb 

z królestwa Czampy (II – XVII w. ). 

Przejazd do Hue, politycznej i kultu-

ralnej stolicy Wietnamu podczas pa-

nowania 13 cesarzy dynastii Nguyen 

(1802-1945). Droga wiedzie przez 

malowniczą przełęcz Morskich 

Obłoków. Przyjazd do Hue i zwie-

dzanie imponującej cesarskiej cyta

deli z 1804 r. , zwanej Purpurowym 

Zakazanym Miastem. Nocleg w Hue.

 17  Hue | Ho Chi Minh
Wycieczka statkiem po Rzece Per-

fumowej do zbudowanej w 1601 r. 

słynnej pagody Thien Mu – symbolu 

Hue. Dalsze zwiedzanie Hue:  grobo

wiec cesarza Tu Duc, uważanego za 

najbardziej okazały oraz grobowiec 

cesarza Minh Manga. Przelot do Ho 

Chi Minh, czyli dawnego Sajgonu, 

miasta, które tętni życiem przez całą 

dobę. Nocleg w Ho Chi Minh.

 18  Ho Chi Minh | Cu Chi
Przejazd do znajdujących się poza mia-

stem tuneli Cu Chi. Zwiedzanie obozu 

Vietcongu, gdzie jest również możli-

wość wejścia do jednego z podziem-

nych przejść zbudowanych podczas 

wojny wietnamskiej. Powrót do Ho Chi 

Minh. Dla chętnych wieczorny spacer 

po mieście. Nocleg w Ho Chi Minh.

 19  Ho Chi Minh
Zwiedzanie centrum miasta z Pała

cem Zjednoczenia (dawniej Pałac 

Niepodległości – siedziba rządu 

Wietnamu Południowego) oraz ka

tedrą Notre Dame i krótką wizytą na 

poczcie głównej. Wizyta w Muzeum 

Wojny oraz w świątyni Nefryto

wego Cesarza. Kolacja pożegnalna. 

Transfer na lotnisko. Przelot do War-

szawy z przesiadką.

20   Powrót do Warszawy 

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Najciekawsze 
zabytki Indochin 

oraz wypoczynek 
na plaży w Hoi An 

w Wietnamie

Kambodża | Laos | Wietnam

Termin:  Symbol:
03 11 – 22 11 2019 LWK–11A/19
23 11 – 12 12 2019 LWK–11B/19
26 01 – 14 02 2020 LWK–1/20

Cena:  6495 PLN + 2795 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

3.  Rejsy statkiem i wycieczki łodzią wg 

programu. 

4.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/ 3* 

w pokojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją. 

W Zatoce Ha Long nocleg na statku 

odpowiadającym standardowi 3*.

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

8.  Wizę wietnamską.

9.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Wiz płatnych na granicy kambodżań-

skiej (30 USD + 1 zdjęcie) i laotańskiej 

(35 USD + 1 zdjęcie).

3.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(85 USD, płatne na miejscu).

4.  Dopłaty do pok. 1-os: 790 USD. 

5.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.
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Kambodża i Birma  15 dni

Myatheindan. Zwiedzanie Sagaing – 

stolicy niepodległego królestwa Shan 

z XIV w.: pagoda Kaunghmudaw oraz 

wzgórze Sagaing. Przejazd do dawnej 

stolicy – Amarapury, gdzie znajduje 

się najdłuższy na świecie most wy-

konany z drewna tekowego – most 

U Bein. Podziwiane zachodu słońca 

i okazja do zrobienia niecodziennych 

zdjęć nad rzeką. Nocleg w Mandalay.

 8  Mandalay | Bagan  
Zwiedzanie królewskiego miasta 

Mandalay: pagoda Mahamuni, z mie-

rzącym 3,8 m wysokości posągiem 

siedzącego Buddy, pokrytym złotymi 

liśćmi. Figura przyciąga tłumy wier-

nych, którzy doklejają kolejne warstwy 

złotych płatków. Wizyta w odrestau-

rowanym Forcie i Pałacu Królew

skim Mandalay, które ukazują tylko 

część dawnej wielkości stolicy Birmy. 

Następnie pagoda Kuthodaw – tzw. 

„największa księga świata”, w której 

przechowuje się 729 tablic z całym 

kanonem buddyjskim oraz pięknie 

rzeźbiony drewniany klasztor Shwe

nandaw Kyaung.  Przejazd do Bagan 

do 30 tys. km2. Na jeziorze znajdują 

się pływające wsie rybackie i osiedla 

na palach. Dalsze zwiedzanie świątyń 

Angkoru. W programie pozostająca 

wciąż we władaniu dżungli świątynia 

Ta Phrom oraz pochodząca z drugiej 

poł. X w. świątyni Banteay Srei, uwa-

żanej za arcydzieło sztuki khmerskiej. 

Nocleg w Siem Reap.

 6  Siem Reap | Mandalay     
Przelot do Mandalay, dawnej kró-

lewskiej stolicy Birmy i drugiego co do 

wielkości miasta w państwie (przelot 

z przesiadką w Bangkoku.). Wjazd na 

wzgórze Mandalay, by oglądać pano-

ramę miasta. Nocleg w Mandalay.

 7  Mandalay | Mingun | 
Sagaing | Amarapura 
Wycieczka po okolicy słynącej ze 

starożytnych miejscowości. Prze-

płynięcie łodzią po rzece Irawadi do 

Mingun: zwiedzanie pagody Mingun, 

oglądanie wspaniałego dzwonu Min

gun – jednego z największych tego 

typu obiektów na świecie oraz pagody 

pochłonięte przez dżunglę i pozosta-

wały w zapomnieniu aż do II poł. XIX 

w., kiedy dla krajów zachodnich „od-

krył” je Francuz Henri Mouhot. Dla 

chętnych wyprawa na nocny bazar. 

Nocleg w Siem Reap.

 4  Siem Reap | Angkor   
Zwiedzanie świątyń Angkoru. Zwie-

dzanie dwóch najwspanialszych 

obiektów całego kompleksu: Angkor 

Wat i świątyni Bayon. Wizyta przy 

Południowej Bramie Angkor Thom, 

w świątyni Baphuon, przy Tarasie 

Słoni oraz udekorowanym licznymi 

rzeźbami przedstawiającymi m.in. 

apsary – niebiańskie tancerki – Tarasie 

Trędowatego Króla. Kolacja z tra

dycyjnymi występami khmerskimi. 

Nocleg w Siem Reap.

 5  Siem Reap | Angkor   
Przejazd nad jezioro Tonle Sap, 

największe jezioro na Półwyspie 

Indochińskim. W zależności od pory 

roku zajmuje powierzchnię od 3 tys. 

 1  Wylot z Warszawy   
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Phnom Penh z przesiadkami.

 2  Phnom Penh   
Przylot do Phnom Penh – stolicy Kró-

lestwa Kambodży. Przejażdżka riksza-

mi po centrum miasta oraz bulwarem 

nad rzeką Tonle Sap, obserwacja życia 

mieszkańców. Nocleg w Phnom Penh.

 3  Phnom Penh | Siem Reap
Zwiedzanie miasta: Pałac Królewski, 

Srebrna Pagoda, Pomnik Niepodle

głości oraz Muzeum Narodowe. 

Wizyta w muzeum Tuol Sleng, które 

jest świadectwem ludobójstwa doko-

nanego przez Czerwonych Khmerów. 

Przejazd do Siem Reap (ok. 6 godz.) 

– niewielkiego miasta znajdującego się 

w pobliżu kompleksu świątynnego 

Angkor . Uznawane za architekto-

niczny cud świata świątynie Angkoru 

powstawały od IX do XIII w.; po upad-

ku khmerskiego imperium zostały 

Mandalay

Jezioro 
Inle

Angkor

Bagan

Rangun

Bago

Heho

Złota 
Skała

Phnom Penh
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

 Kambodża | Birma

(ok. 6 godz.). Bagan, należy do najbar-

dziej spektakularnych kompleksów 

archeologicznych w Azji Południowo-

-Wschodniej. Na powierzchni 42 km2 

znajduje się ponad 2 tys. buddyjskich 

pagód i świątyń. Większość świątyń 

powstała w XI-XIII w., kiedy Bagan był 

stolicą Birmy. Nocleg w Bagan.

 9  Bagan  
Zwiedzanie kompleksu Bagan, m.in. 

słynna świątynia Ananda Pahto z XII 

w. z czterema złoconymi posągami 

Buddy, złota pagoda Shwezigon Paya 

– wzór dla późniejszych budowli, świą

tynia Hilominlo z pięknymi rzeźbie-

niami; największa, masywna świątynia 

Dhammayangyi wzniesiona z cegły. 

Kolacja z występami tradycyjnego 

teatru lalek. Nocleg w Bagan.  

 10  Bagan | Heho | jezioro 
Inle     
Przelot do Heho. Przejazd nad je

zioro Inle. Wizyta nad jeziorem daje 

okazję do obserwowania pływających 

ogrodów i domów na palach. Odwie-

dziny w klasztorze Nga Phe Kyaung, 

niegdyś słynącym z pokazów skaczą-

cych kotów. Nocleg nad jeziorem Inle.

 11  jezioro Inle   
Cały dzień nad mierzącym 22 km 

długości jeziorem Inle. Wizyta na 

lokalnym targu oraz oglądanie trady-

cyjnego sposobu połowu ryb. Podróż 

na zachodni brzeg jeziora, by zwiedzić 

pagody Shwe Indein. Wizyta w świą

tyni Phaung Daw Oo, która słynie 

z pięciu posągów Buddy rokrocznie 

obwożonych w procesji dookoła jezio-

ra. Nocleg nad jeziorem Inle.

 12  jezioro Inle | Heho | 
Rangun | Kyaikto  
Przejazd na lotnisko w Heho. Przelot 

do Rangunu i przejazd do Kyaikto. 

Wejście na górę Kyaikto, na której 

znajduje się słynna Złota Skała, która 

jest jednym z najświętszych miejsc 

w Birmie, a swym położeniem zdaje 

się zaprzeczać prawom grawitacji. 

Nocleg na górze.

 13  Bago | Rangun
Przejazd do Bago, które w okresie 

XVI-XVII w. było stolicą Birmy. Zwie-

dzanie: Shwemawdaw Paya – naj-

większej stupy w mieście o wysokości 

114 m; świątynia Shwethalyaung, 

gdzie znajduje się posąg leżącego 

Buddy o długości 55 m. Przejazd do 

Rangunu. Nocleg w Rangunie.

 14  Rangun | wylot z Birmy 
Zwiedzanie pagody Shwedagon, 

imponującej złotej świątyni, celu piel-

grzymek buddyjskich; Muzeum Na

rodowego, pagody Chauk Htat Gyi 

(Odpoczywającego Buddy) oraz stoją-

cej w samym centrum miasta pagody 

Sule. Spacer pośród kolonialnej zabu-

dowy miasta, targ Bogyoke Aung San. 

Wylot do Warszawy z przesiadkami.

 15  Powrót do Warszawy  

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Wyrwane dżungli 
świątynie,   

piękna przyroda 
i uśmiechnięci ludzie

Termin:  Symbol:
10 11 – 24 11 2019* MYK–11/19
09 02 – 23 02 2020 MYK–2/20

Cena:  7590 PLN + 1960 USD

*  Festiwal wodny w Kambodży  
    (Bon Oum Touk)

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na 

trasach wewnętrznych wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

3.  Wymienione w programie rejsy statkiem 

i wycieczki łodzią.

4.  Zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w poko-

jach 2-os. z łazienką i klimatyzacją. 

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

8.  Wizę birmańską.

9.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(75 USD, płatne na miejscu).

3.  Wizy kambodżańskiej (30 USD 

+ 1 zdjęcie) płatnej na granicy.

4.  Dopłaty do pok. 1-os: od 595 USD.

5.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

 � rikszami po Phnom Penh – codzienne 
życie stolicy Kambodży

 � zanurzony w dżungli kompleks Angkor
 � niezrównane świątynie Bagan
 � królewska stolica Birmy – Mandalay
 � tradycyjny teatr lalek
 � rybacy na jeziorze Inle
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 6  Luang Prabang | jaskinie 
Pak Ou | Pak Beng
Rozpoczęcie rejsu w górę  Mekon

gu. Rejs, podczas którego można 

obserwować dziewiczy las z małymi 

wioskami. Jeżeli dopisze szczęście 

można też zauważyć słonie z małymi. 

Odwiedziny w wiosce rybackiej, któ-

rej mieszkańcy trudnią się wyrobami 

tkackimi i produkcją ryżowego trunku 

lao-lao. Wizyta w słynnych jaskiniach 

Pak Ou, w których znajdują się tysią-

ce posążków Buddy. Po przypłynięciu 

do Pak Beng, wizyta na lokalnym 

bazarze. Nocleg w Pak Beng.

 7  Pak Beng | Houeisay | 
Chiang Rai
Dalszy rejs w stronę granicy z Taj-

landią do Chiang Khong. Na tym 

odcinku krajobrazy rzeki są uważane 

za najpiękniejsze. Przystanek w wio-

skach zamieszkałych przez mniejszo-

ści etniczne, takie jak Hmong, Yao 

czy Khmu. Przejazd do Chiang Rai. 

Nocleg w Chiang Rai.

 8  Chiang Rai 
Całodniowe zwiedzanie Chiang Rai 

się szlakiem z mijającymi mieszkańca-

mi wioski. Nocleg u jednej z rodzin.

 5  trekking | wodospady Tad 
Sae | kajaki | Luang Prabang
Trekking (ok. 2 godz.) do wodospa

dów Tad Sae. Przepłynięcie łodzią 

do Tiger Trail Adventure Camp, gdzie 

będą czekały kajaki. 3-4 godzinny 

rejs w dół rzeki. Powrót do Luang 

Prabang.

 

do wodospadów Kuangsi, gdzie jest 

możliwość kąpieli oraz spaceru po 

pełnej uroku okolicy zamieszkiwanej 

przez mniejszości etniczne. Przedsta-

wienie tradycyjnych tańców laotań

skich. Nocleg w Luang Prabang.

 4  Luang Prabang | górska 
wioska
Przejazd do oddalonego o ok. 30 min. 

Adventure Camp, usytuowanego na 

łonie przyrody z pięknym widokiem 

na góry. Przekroczenie rzeki Nam 

Khan lokalną łodzią  i trekking 

do wioski Theung zamieszka-

łej przez lud Khmu. Starając 

się nie zakłócać spokoju tego 

odizolowanego obszaru, można 

obserwować mieszkańców, któ-

rzy wykonują swoje codzienne 

zadania. Następnie wkroczenie 

w inny świat w większej skali 

zdominowany przez dżunglę, 

strzeliste skały wapienne i kwit-

nące paprocie. Trekking do wioski 

Lao Sung, zamieszkałej przez lud 

Hmong, położonej nad jeziorem. 

Idąc naprzód wzdłuż stromego, wą-

skiego, skalistego szlaku, wspinając 

się do miejsca docelowego, dzielimy 

 1  Wylot z Warszawy  
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot do 

Luang Prabang z przesiadkami.

 2  Luang Prabang 
Przylot do Luang Prabang , niewiel-

kiego, malowniczo położonego miasta, 

które od XIV do XVI w. było stolicą 

królestwa Laosu. Spacer na szczyt 

najwyższego wzniesienia miasta – 

góry Phousy, skąd rozpościera się 

panorama zabudowań miejskich oto-

czonych przez Mekong i jego dopływ. 

Nocleg w Luang Prabang.

 3  Luang Prabang | 
wodospady Kuangsi
Zwiedzanie dawnego Pałacu Kró

lewskiego oraz bogato zdobionej 

Świątyni Złotego Miasta (Wat Xieng 

Thong) uznawanej za najwspanialszą 

świątynię w tym rejonie Laosu. Wi-

zyta w bogato dekorowanej świątyni 

Wat Mai oraz w zbudowanej na 

początku XVI w. Wat Wisunalat, 

gdzie można oglądać ogromną Loto-

sową Stupę i rzeźby przedstawiające 

Buddę wzywającego deszcz. Przejazd 

 � trekking w górskich wioskach Laosu
 � dwa dni rejsu w górę Mekongu 
 � Biała Świątynia w Chiang Rai
 � pagody starożytnego Bagan
 � złota plaża nad Zatoką Bengalską

Laos, Tajlandia i Birma z wypoczynkiem 16 dni
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

i okolic. W programie między innymi 

Biała Świątynia (Wat Rong Khun), 

która jest niezwykle interesująca 

i jedyna w swoim rodzaju. Własność 

tajskiego artysty, Chalermchaia Ko-

sitpipata, ma być dziełem jego życia, 

zapewniając mu nieśmiertelność. 

Budowę świątyni rozpoczęto w roku 

1997, a jej zakończenie planuje się na 

ok. 2020 rok. Cała świątynia opiera 

się na symbolice a biel, tak charakte-

rystyczna dla tego miejsca, ma być 

odzwierciedleniem czystości oraz 

mądrości Buddy. Następnie wizyta 

w Niebieskiej Świątyni (Wat Rong 

Sue Ten). Nocleg w Chiang Rai.

 9  Chiang Rai | Rangun
Przelot do dawnej stolicy Birmy – 

Rangunu (przez Bangkok). Nocleg 

w Rangunie. 

 10  Rangun | Bagan
Zwiedzanie pagody Shwedagon, 

imponującej złotej świątyni, celu 

pielgrzymek buddyjskich i najbardziej 

rozpoznawalnej budowli w mieście; 

państwowego Muzeum Narodowe

go z ciekawymi zbiorami z okresu pa-

nowania birmańskich królów, pagody 

Chauk Htat Gyi (Odpoczywającego 

Buddy) oraz stojącej w samym cen-

trum miasta pagody Sule, otoczonej 

stoiskami wróżbitów i uzdrowicieli. 

Spacer pośród kolonialnej zabudowy 

miasta, targ Bogyoke Aung San. 

Przelot do Bagan. Bagan, znany 

również jako Pagan, należy do najbar-

dziej spektakularnych kompleksów 

archeologicznych w Azji Południowo-

-Wschodniej. Porównywany jest do 

Angkor w Kambodży lub Borobudur 

na Jawie. Na powierzchni 42 km2 

znajduje się ponad 2 tys. buddyjskich 

pagód i świątyń. Większość świątyń 

powstała w XI-XIII w., kiedy Bagan był 

stolicą Birmy. Zwiedzanie świątyń 

kompleksu Bagan. Nocleg w Bagan.

 11  Bagan
Poranna wizyta na barwnym, pełnym 

życia, lokalnym bazarze gdzie można 

z bliska obserwować codzienne życie 

Birmańczyków. Dalsze zwiedzanie 

świątyń należących do kompleksu 

Bagan: m.in. słynna świątynia Anan

da Pahto z XII w. z czterema złoco-

nymi posągami buddy, piękna złota 

pagoda Shwezigon Paya – wzór 

dla późniejszych budowli, świątynia 

Hilominlo z pięknymi rzeźbieniami; 

największa, masywna świątynia 

Dhammayangyi wzniesiona z cegły. 

Zachód słońca oglądany z jednej ze 

świątyń, skąd roztacza się widok na 

całą okolicę. Nocleg w Bagan.

 

 12  Bagan | Thandwe | 
Ngapali
Przelot do Thandwe i transfer na 

plażę w Ngapali, jedną z najpiękniej-

szych plaż w Azji, gdzie czeka na nas 

turkusowo-niebieska woda, biały, 

miękki piasek oraz 7-kilometrowa pla-

ża marzeń wśród tropikalnych palm. 

Czas wolny na wypoczynek. 

 13 | 14     plaża Ngapali 
Czas wolny na wypoczynek. Nocleg 

w Ngapali

 15  Ngapali | Thandwe | 
Rangun
Przelot do Rangunu. Wylot do War-

szawy z przesiadkami.

 16  Powrót do Warszawy
 

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

3.  Rejsy statkiem i wycieczki łodzią wg  

programu.

4.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/ 3* w poko-

jach 2-os. z łazienką i klimatyzacją. 

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

8.  Wizę birmańską.

9.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(70 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os:  840 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Termin:  Symbol:
06 11 – 21 11 2019 LAM–11/19  
07 03 – 22 03 2020 LAM–3/20

Cena:  7690 PLN + 1995 USD

Kwintesencja 
azjatyckiej 

egzotyki

Laos | Tajlandia | Birma

Luang
Prabang

Pak
Beng

Chiang Rai

Bagan

Ngapali

Rangun

NOWOŚĆ
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 7  Banaue | Manila 
Powrót do Manili (ok. 9 godz.). W cza-

sie przejazdu będziemy podziwiać 

rozległe krajobrazy Luzon, najwięk-

szej wyspy archipelagu Filipin. Postój 

na przełęczy Daltona, gdzie miała 

miejsce główna bitwa między alianta-

mi i Japończykami w czasie II wojny 

światowej. Wizyta w wiosce, gdzie 

spróbujemy lokalnych specjałów. 

Nocleg w Manili.

 8  Manila | Cebu
Przelot na odkrytą w 1521 r. przez 

Magellana wyspę Cebu, uważaną za 

najciekawszą pod względem histo-

rycznym wyspę Filipin. W programie 

postój przed 

użycia maszyn, liczące ponad 2000 

tysiące lat bajeczne tarasy ryżowe 

. Nocleg w Banaue.

 6  Banaue | Bangan 
Zwiedzanie okolic Banaue jeepney

em. Jeepney to bogato zdobiony sa-

mochód terenowy charakterystyczny 

dla Filipin. Jest symbolem kultury 

filipińskiej. Przejazd (ok. 3 godz.) do 

niewielkiej wsi Bangan. Spacer po 

tarasach ryżowych – czasami będzie 

trzeba iść ostro pod górę, czasami 

stromo w dół, nieraz blisko krawędzi 

kanałów nawadniających – prawdziwa 

frajda dla miłośników aktywnego 

zwiedzania. Odpoczynek w wiosce 

zamieszkanej przez lud Ifugao, 

którego członkowie przez wieki 

rzeźbili tarasy ryżowe na 

stokach Banaue. Ifugao do 

dziś zamieszkują tylko 

odizolowane górskie 

wioski i są nadal 

animistami. Wizyta 

na lokalnym targu 

w Banaue, gdzie 

będzie można za-

poznać się lokalnym 

rękodziełem. Pokaz 

lokalnych tańców. 

Nocleg w Banaue.

 4  Baguio | Sagada 
Zwiedzanie Baguio rozpoczniemy 

od wizyty w katedrze, która jest 

symbolem miasta. Postój przed 

ponad stuletnią letnią rezydencją 

prezydentów Filipin. Czas wolny na 

bazarze, gdzie można kupić lokalne 

pamiątki. Przejazd do Sagady (ok. 4 

godz.), która stanowi serce północnej 

części wyspy Luzon. Region Sagady 

jest zamieszkiwany przez plemiona 

Igorotów, niespokrewnione z innymi 

ludami Filipin. Nocleg w okolicach 

Sagady w guesthousie.

 5  Sagada | Banaue   
Zwiedzanie słynnej jaskini grobowej, 

gdzie znajdują się „wiszące trumny”, 

w których mieszkańcy chowali zmar-

łych w zawieszanych na zboczach 

skalnych, otwartych trumnach. Igoro-

ci wierzą, że złożenie ciała wyżej nad 

ziemią sprawi, że wędrówka zmarłej 

duszy aby połączyć się z duchami 

przodków będzie krótsza. Wizyta 

w lokalnym muzeum, które posiada 

bogate zbiory etnologiczne jak maski, 

totemy czy talizmany i ukazuje kultu-

rę lokalnych plemion. Przejazd do 

malowniczego miasteczka Banaue. 

Jest to jeden z najpiękniejszych regio-

nów Filipin, gdzie na wysokości 1500 

m n.p.m. znajdują się, powstałe bez 

 1  Wylot z Warszawy  
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Manili z przesiadką. 

 2  Manila  
Przylot do Manili – stolicy i naj

większego miasta Filipin, o bogatej 

historii i wyjątkowej wielokulturowej 

atmosferze. Nocleg w Manili.

 3  Manila | wulkan Pinatubo | 
Baguio
Wczesny przejazd w pobliże wulkanu 

Pinatubo –  jednego z najsłynniejszych 

wulkanów Filipin. Śniadanie w formie 

suchego prowiantu. Przejazd pod 

wulkan jeepami. Wędrówka w okolice 

krateru (ok. 2 godz.), gdzie znajduje 

się słynne turkusowe jezioro. Rejs 

łódką oraz możliwość kąpieli w ciepłym 

wulkanicznym jeziorze. Przejazd do 

urokliwego miasta Baguio (ok. 5 godz.), 

słynnego ośrodka tradycyjnej medycy-

ny filipińskiej, które jest również znane 

z pięknych wyrobów rzemieślniczych. 

Miasto było letnią rezydencją prezy-

dentów Filipin, bo ma chłodniejszy 

klimat niż Manila. Nocleg w Baguio.

Wejście na Pinatubo jest dostosowane do 
możliwości przeciętnego turysty.

 

Filipiny z wypoczynkiem  14 dni
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Filipiny

Wyspy Luzon, 
Cebu, Mactan, 

Bohol, Panglao oraz 
wypoczynek jak 

w raju...

Krzyżem Magellana, znanym punk-

tem orientacyjnym, gdzie w XVI w. 

Hiszpanie odprawili pierwszą mszę. 

Wizyta w najstarszej w kraju fortecy 

San Pedro – symbolu władzy hiszpań-

skiej. Zwiedzanie Bazyliki św. Dzie

ciątka – jednego z najważniejszych 

kościołów na Filipinach, w którym 

znajduje się figurka dzieciątka 

z Cebu, pochodząca jak się sądzi 

z flamandzkiego warsztatu w Belgii, 

stała się symbolem wiary i kultury 

chrześcijańskiej na całych Filipinach. 

Przejazd na wzgórza Beverly Hills, 

z których roztacza się panorama na 

okolicę. Wizyta w kolorowej świątyni 

taoistycznej – miejscu kultu Chiń

czyków licznie zamieszkujących 

wyspę. Przejazd na niewielką wyspę 

Mactan, gdzie zginął Ferdynand Ma-

gellan. Wizyta w fabryce produkującej 

gitary. Nocleg w Cebu.

 9  Cebu | Bohol | Panglao  
Przeprawa promem do Tagbilaran 

na wyspie Bohol, uważanej za jedną 

z najpiękniejszych wysp Filipin. Prze-

jazd przez malowniczy gaj mahoniowy 

w stronę Wzgórz Czekoladowych, 

czyli setek wapiennych kopców, które 

słońce barwi na kolor czekoladowy. 

Spacer po lasku jest okazją do spotka-

nia z wyrakiem. Wyraki to małe ssaki 

której historia sięga XVI w., gdy 

przybyli pierwsi konkwistadorzy hisz-

pańscy. Postój przy forcie Santiago 

– symbolu władzy hiszpańskiej nad 

Filipinami. Wizyta w Casa Manila – 

wspaniale zachowanym domu kupca 

hiszpańskiego z XIX w. oraz w mo-

numentalnej romańskiej katedrze 

manilskiej wniesionej na Plaza Roma. 

Zwiedzanie kościoła św. Augustyna 

słynącego z przepięknie zdobionych 

drzwi. Wizyta w powstałym w 1596 r. 

kościele Binondo, który stylem na-

wiązuje do renesansu włoskiego. 

Spacer po parku Rizal – jednym z naj-

piękniejszych parków stolicy i miejscu 

ogłoszenia niepodległości Filipin. 

Przejazd przez centrum finansowe 

Manili (Makati), gdzie wzniesione 

są futurystyczne biurowce i aparta-

mentowce. Wizyta na cmentarzu 

chińskim pozwoli na poznanie trady-

cyjnych zwyczajów pochówku wśród 

Chińczyków, którzy od wieków licznie 

mieszkają na Filipinach. Przelot do 

Warszawy z przesiadką.

 14  Powrót do Warszawy  

Termin:  Symbol:
10 02 – 23 02 2019 FIL–2/19 
01 05 – 14 05 2019 FIL–5/19 
14 07 – 27 07 2019 FIL–7/19 
17 11 – 30 11 2019 FIL–11/19 
09 02 – 22 02 2020 FIL–2/20

Cena:  5980 PLN + 1650 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg programu. 

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

3.  Wycieczki łodzią wg programu.

4.  Zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 

2-os. z łazienką i klimatyzacją. W Sagada 

nocleg w guesthousie. Dopłata do hotelu 4* 

w czasie wypoczynku 150 USD/pokój.

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(55 USD, płatne na miejscu).

3.  Opłat lotniskowych na miejscu (30 USD).

4.  Dopłaty do pok. 1-os: od 400 USD.

5.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.

 � wulkan Pinatubo z rejsem 
 po turkusowym jeziorze

 � spotkanie z wyrakiem 
i spływ rzeką Loboc 

 � wypoczynek w kurorcie  
na wyspie Panglao

Bohol
Panglao

Cebu

Manila

Banaue

Sagada

Baguio

Pinatubo

drapieżne, których długość ciała wyno-

si do 18 cm, zamieszkują tylko Bohol, 

Sumatrę i Celebes. Potrafią obrócić 

głowę o 180 stopni. Spływ rzeką Lo

boc przez las bambusowy połączony 

z degustacją lokalnych specjałów bę-

dzie okazją na odpoczynek po trudach 

zwiedzania. Przejazd na wyspę Pang-

lao. Nocleg w kurorcie na wyspie.

 10  Panglao 
Czas wolny, który można przezna-

czyć na odpoczynek na słonecznych 

plażach, pływanie, sporty wodne lub 

wycieczki na pobliskie wysepki. Pilot 

chętnie pomoże wybrać jedną z wielu 

wycieczek. Nocleg w kurorcie na 

wyspie Panglao.

 11  Panglao 
Czas wolny. Nocleg w kurorcie na 

wyspie Panglao.

 12  Panglao | Bohol | Manila  
Przelot do Manili. Wieczorem ko-

lacja z lokalnymi tańcami. Nocleg 

w Manili.

 13  Manila  
Spacer po Starej Manili (Intramuros), 
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Indonezja z wypoczynkiem na Bali  17 dni

celem licznych pielgrzymek. Nocleg 

w pobliżu Bromo.

 8  Bromo | Surabaya | 
Makasar
Wczesnym świtem wyjazd w stronę 

punktu widokowego – szczytu góry 

Penanjakan, aby podziwiać bajeczny 

wschód słońca na tle okolicznych wul-

kanów: Bromo, Batok, Semeru. Po 

wschodzie słońca przejazd pod liczący 

2329 m wysokości Bromo, następnie 

piesza lub konna wspinaczka na szczyt 

krateru wulkanu, skąd można podzi-

wiać zapierający dech w piersi widok 

na okoliczne krajobrazy powulkanicz-

ne. Osoby o mocnych nerwach mogą 

zajrzeć do liczącego 700 m średnicy 

krateru. Po pełnym wrażeń poranku 

powrót do hotelu na śniadanie. Trans-

fer do Surabaya i przelot do Makasar, 

stolicy Celebesu Południowego. Ce-

lebes inaczej Sulawesi, to jedna z naj-

mniej zbadanych wysp Indonezji, która 

pokryta jest wiecznie zielonymi lasami 

równikowymi. Nocleg w Makasar.

 

 9  Makasar | Rantepao 
Przejazd do krainy Toradżów (ok. 

8 godz.). Tana Toradża jest górzy-

stym regionem w centralnej części 

wyspy Celebes, słynącym z pięknych 

krajobrazów, unikatowej architektury 

a przede wszystkim kultywowanej 

od wieków, niezwykłej tradycji po-

grzebowej zamieszkującego go ludu 

symbolicznej budowli, określanej jako 

największa mandala świata, która 

powstała jako materialna personifika-

cja nauk Buddy. Wizyta w dwóch po-

bliskich świątyniach: Mendut i Pa

won. Spacer po monumentalnym 

kompleksie świątyń hinduistycznych 

Prambanan. Wybudowany w IX w. 

kompleks tworzą trzy wielkie czworo-

kąty zawierające ponad 220 świątyń 

poświęconych Wielkiej Trójcy Bogów: 

Śiwie, Wisznu i Brahmie. Powrót do 

Yogyakarty. Zwiedzanie pochodzące-

go z XVIII w. Pałacu Sułtana. Wieczo-

rem dla chętnych spacer po głównej 

ulicy handlowej miasta: Jalan Malio

boro. Nocleg w Yogyakarcie.

 7  Yogyakarta | Surabaya | 
Bromo  
Wczesnym rankiem przelot do 

liczącego 400 lat historii miasta Su

rabaya, które do początku XX w. 

było głównym miastem portowym 

Indonezji. Wizyta w wybudowanym 

w stylu holenderskim domu Sam

poerna, gdzie obecnie znajduje się 

fabryka papierosów goździkowych, 

z produkcji których słynie miasto. 

Wizyta w jednym z największych 

i najstarszych ogrodów zoologicznych 

w Azji Południowo – Wschodniej, 

gdzie można zobaczyć słynne warany 

z Komodo. Przejazd w okolice wul

kanu Bromo (ok. 4 godz.) – jednego 

z najpiękniejszych wulkanów na 

świecie, który jest miejscem kultu oraz 

terenie parku narodowego po licz-

nych odnogach rzecznych wśród 

gęstych lasów deszczowych. W czasie 

rejsu prawdopodobnie ujrzymy 

dumne nosacze sundajskie, których 

nos może osiągać kilkanaście centy-

metrów, wesołe i psotne makaki oraz 

bajecznie barwione dzioborożce. 

Wizyta w ośrodku opieki nad oran

gutanami, gdzie poznamy zwyczaje 

naszych, zagrożonych wyginięciem 

krewniaków. Borneo to obok Suma-

try jedyne miejsce na świecie, gdzie 

orangutany żyją na wolności. Nocleg 

w eco-lodge.

 5  PN Tanjung Puting | 
Pangkalanbun | Semarang | 
Yogyakarta
Powrót łodzią do Kumai, przejazd na 

lotnisko w Pangkalanbun i przelot 

do Semarang – miasta na północ-

nym wybrzeżu Jawy. Przejazd do 

Yogyakarty (ok. 4 godz.) – tętniącego 

życiem centrum tradycji i kultury 

wschodniej Jawy. Wieczorem przed

stawienie tradycyjnego lalkowego 

teatru cieni (Wayang Kulit), które 

zostało wpisane  na listę UNESCO, 

jako zabytek niematerialnego i ust-

nego dziedzictwa Indonezji. Nocleg 

w Yogyakarcie.

 6  Yogyakarta   
Wizyta w Borobudur  – pochodzą-

cej z lat 750-850 niezwykłej 

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Dżakarty z przesiadkami.

 2  Dżakarta  
Przylot do Dżakarty. W miarę moż-

liwości krótkie zwiedzanie stolicy. 

W programie plac Fatahilla z miej-

skim ratuszem, znajdujący się w starej, 

kolonialnej części port Sunda Kelapa 

oraz Pomnik Narodowy – symbol 

ducha i niepodległości Indonezji. Prze-

jazd do hotelu. Nocleg w Dżakarcie.

 3  Dżakarta | Pangkalanbun | 
Park N. Tanjung Puting   
Przelot do Pangkalanbun na wy

spie Borneo. Podzielone pomiędzy 

Malezję, Indonezję i Brunei Borneo 

to trzecia największa wyspa świata, 

porośnięta dziewiczymi lasami desz-

czowymi. Transfer do portu w Kumai, 

pełniącego rolę bramy do Parku 

Narodowego Tanjung Puting, na 

terenie którego żyje ponad 200 ga

tunków ptaków, 29 gatunków ssa

ków i 17 gatunków gadów. Podróż 

drewnianą łodzią motorową klotok 

przez wody rzeki Sekonyer. Nocleg na 

terenie parku we wtopionych w ota-

czające lasy domkach eco-lodge.

 4  Park N. Tanjung Puting   
Całodniowy rejs łodzią na 
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Indonezja

Toradża. Przejazd do niewielkiego 

miasta Rantepao przez malownicze 

wioski zamieszane przez Bugisów, 

którzy słyną jako doskonali szkutnicy 

i żeglarze. Nocleg w Rantepao.

 10  Tana Toradża   
Odkrywanie słabo poznanej wyżynnej 

krainy Toradżów zamieszkujących 

Celebes Południowy. Mimo, że To-

radżowie są chrześcijanami, nadal 

kultywują pradawne animistyczne 

zwyczaje, z których najbardziej znane 

są niezwykłe rytuały pogrzebowe. 

Przejazd do Suaya, gdzie można zo-

baczyć słynne królewskie grobowce 

jaskiniowe z galeryjkami drewnianych 

figur tau tau uosabiających zmar-

łych. Zobaczymy także skalne groby 

w Lemo, dziecięce groby w Kambirze 

oraz jaskinie w Londa, z wizerunkami 

ludzi szlachetnie urodzonych. Po-

stój w najstarszej w regionie wsi Kete 

Kesu. Nocleg w Rantepao.

 11  Tana Toradża   
Wizyta we wsi Palawa, gdzie można 

przyjrzeć się domom tongkonan, 

których dachy na obu szczytach są 

łukowato wzniesione ku górze przez 

co przypominają łodzie o podłużnych 

kadłubach. Zgodnie z wielowiekowy-

mi zasadami budowane są na linii pół-

noc-południe, tak aby oddzielały życie 

od śmierci. Spacer z Pala do Tikala 

jest okazją do odkrycia 

fascynującej krainy Tora-

dżów. Nocleg w Rantepao.

 12  Tana Toradża | Makasar 
| Denpasar | Ubud    
Powrót do Makasar (ok. 8 godz.). 

Przelot do Denpasar na wyspie Bali. 

Bali jest znane nie tylko z bajkowych, 

piaszczystych plaż i turkusowej wody, 

ale przede wszystkim z fanatycznych 

hinduistycznych świątyń. Religia i licz-

ne święta wyznaczają codzienny rytm 

życia tej unikalnej wyspy. Przejazd 

do położonego wśród pól ryżowych, 

Ubud, które od wieków jest uważane 

za centrum rzemiosła i rękodzieła 

balijskiego. Można tu zakupić piękne 

pamiątki: maski, totemy czy różne 

statuetki panteonu bóstw hindu-

istycznych. Nocleg w Ubud. 

 13  Bali   
Przejazd do najsłynniejszej balijskiej 

świątyni Goa Lawah. Świątynia 

zbudowana jest tuż przy jaskini, 

znajdującej się w klifie. Poza licznymi 

nietoperzami, wierząc legendzie, 

zamieszkuje ją smok Basuka. Wizyta 

w tradycyjnej balijskiej wsi Tenganan, 

w której kobiety wytwarzają słynne 

w całym kraju, chroniące przed złymi 

mocami i chorobami, płótno kain ge-
ringsing. Wyprodukowanie najlepszej 

tkaniny zajmuje nawet 5 lat. Następ-

nie zwiedzanie głównej atrakcji wyspy 

– położonego u podnóża świętej 

góry Gunung Agung – największe-

go na wyspie kompleksu świątyń 

hinduistycznych Besakih (Matka 

Świątyń), najważniejszego miejsca 

kultu Balijczyków, w którym rocznie 

odbywa się około 70 świąt. Spacer 

wśród ponad 200 świątyń połączo-

nych schodami i tarasami przeniesie 

nas w świat hinduistycznych bóstw. 

Nocleg w Ubud.

 14  Ubud | Kuta   
Atrakcja dla miłośników mocnych 

wrażeń: niezapomniany spływ pon-

tonem krętą rzeką Ayung w pięknej 

scenerii pól ryżowych i licznych wodo-

spadów. Odpoczynek na jednej z wie-

lu plantacji kawy, gdzie dowiemy się 

o specyfice kawy Luwak, uważanej 

za najrzadszą, najdroższą i najlepszą 

kawę na świecie. Będzie możliwość jej 

zakupu. Przejazd do Kuta – popular-

nego miasta wypoczynkowego na Bali. 

Nocleg w kurorcie przy plaży.

 15  Kuta 
Czas wolny, który można przeznaczyć 

na wypoczynek na plaży, liczne wy-

cieczki czy zakupy. Nocleg w kurorcie 

przy plaży.

 16  Kuta 
Ostatnie kąpiele w basenie lub w Oce-

anie Indyjskim. Wykwaterowanie z ho-

telu do godz. 12:00. Przelot z Denpa-

sar do Warszawy z przesiadkami.

 17  Powrót do Warszawy 

Kraj tysiąca wysp 
i niezbadanych 

kultur

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na 

trasach wewnętrznych wg programu.

Podczas przelotów wewnętrznych limit 

bagażu głównego 15kg. Możliwość 

dopłaty na miejscu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

3.  Przeprawy i spływy łodzią wg programu.

4.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/ 3* w po-

kojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją.  Na 

Borneo nocleg w eco-lodge.

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(70 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: od 625 USD do 

850 USD w zależności od terminu.

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Termin:  Symbol:
07 03 – 23 03 2019 INDS–3/19 
14 06 – 30 06 2019 INDS–6/19  
07 08 – 23 08 2019* INDS–8/19
08 11 – 24 11 2019 INDS–11/19
06 03 – 22 03 2020 INDS–3/20

Cena:  6295 PLN + 1990 USD
*  Cena wyższa o 190 USD

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

 � dzika przyroda i warany z Komodo
 � imponujący wulkan Bromo
 � Borobudur – mandala świata 

90 Indonezja

Pangkalanbun

Makasar

Bali

Dżakarta

Yogyakarta

Tanjung 
Puting

Rantepao

Semarang

Bromo
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lepiej poznać historię i kulturę Nowej 

Zelandii. Nocleg w Wellington. 

 7  Wellington | Nelson  
Podróż do Nelson (ok. 6 godz.): 

najpierw promem przez malowniczą 

cieśninę Cooka na Wyspę Połu

dniową Nowej Zelandii, następnie 

przejazd z Picton w okolice Nelson. 

Wizyta w Muzeum WOW, niezwykle 

oryginalnym miejscu, gdzie moda łączy 

się z kolekcją starych samochodów. 

Nocleg w Nelson. 

 8  Nelson | Franz Josef   
Oglądanie formacji skalnych o  kształ-

cie placków naleśnikowych w Punaka

iki. Przejazd przez Hokitika, następnie 

wzdłuż wybrzeża Morza Tasmana, do 

stolicy wiecznych lodowców – Parku 

Narodowego Westland . Jęzory 

lodowców spływają z gór do Morza 

Tasmana. Przejazd do Franz Josef/Fox 

(w sumie 7 godz.). Nocleg w Franz 

Josef lub Fox. 

 9  Franz Josef | Queenstown
Przejście szlakiem turystycznym – 

paprociową drogą do czoła lodowca 

Fox. Dwugodzinny spacer do lo-

dowca odbywa się w towarzystwie 

profesjonalnego przewodnika. 

Fakultatywnie przelot helikopterem 

z lądowaniem na lodowcu. Przejazd 

malowniczą drogą wzdłuż wybrzeża, 

a następnie jeziora Wanaka (ok. 6 

godz.). Przyjazd do górskiego ku-

rortu – Queenstown – położonego 

nad jeziorem Wakatipu. Nocleg 

w Queens town.

 

 10  Queenstown | fiord 
Milford Sound   
Wycieczka do fiordu Milford Sound. 

(ok. 5 godz. w jedną stronę). Przejazd 

wzdłuż brzegów jeziora Wakatipu do 

Te Anau – miasteczka położonego przy 

wejściu do Parku Narodowego Fior

dland . Przejazd tunelem do fiordu 

Milford Sound. Rejs statkiem po fior

dzie, oglądanie flory i fauny Wyspy 

Południowej. Powrót do Queenstown. 

Nocleg w Queenstown.

 11  Queenstown | 
Arrowtown
Przejazd do Arrowtown – historycz-

nego miasteczka pierwszych poszu-

kiwaczy złota z lat 60. XIX w. Degu-

stacja słynnych nowozelandzkich win 

z Otago. Powrót do Queens town. Czas 

wolny. Nocleg w Queens town. 

w okolicach którego na prywat-

nej farmie znajduje się wioska 

hobbitów znana z filmów 

„Władca Pierścieni” oraz „Hobbit”. 

Zwiedzanie Hobbitonu. Przejazd do 

Rotorua. Nocleg w Rotorua.

 5  Rotorua 
Zwiedzanie Rotorua (gejzery, go-

rące źródła), w tym Te Puia Termal 

Reserve. Oglądanie najbardziej aktyw-

nego gejzeru kraju – Pohutu, starej 

wioski maoryskiej i słynnego ptaka 

nielota – kiwi, symbolu Nowej Zelan-

dii. Wjazd na punkt widokowy, z które-

go roztacza się piękny widok na jezioro 

Zielone i Niebieskie. Wieczorem 

maoryski koncert wraz z tradycyjną 

kolacją hangi. Nocleg w Rotorua.

 6  Rotorua | Taupo | 
Wellington
Przejazd na południe wyspy do Wel

lington (ok. 6 godz.) przez malownicze 

tereny okolic Taupo (miasto i jezioro 

o tej samej nazwie). Zwiedzanie stolicy 

Nowej Zelandii, oglądanie z okien 

autobusu kompleksu budynków par

lamentu, budynków rządowych, ka

tedry św. Pawła. Wizyta w Muzeum 

Narodowym Nowej Zelandii Te Papa 

Tongarewa podczas której można 

Nowa Zelandia i Australia   20 dni

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Auckland z przesiadkami.

 

 2  Dalszy lot do Auckland 
Kontynuacja podróży do Nowej Zelan-

dii. Przekroczenie równika.

 

 3  Auckland  
Przylot do Auckland – największego 

miasta Wyspy Północnej i całej Nowej 

Zelandii. Zwiedzanie miasta położone-

go u stóp wygasłego wulkanu: dzielnica 

Parnell z zabytkową kolonialną zabu

dową, Queen Street. Przejazd obok 

wzgórza wulkanicznego Mt. Eden. 

Kolacja w obracającej się restauracji 

znajdującej się w wieży widokowej Sky-

City. Nocleg w Auckland.

 4  Auckland | Waitomo | 
Hobbiton (Matamata) | Rotorua
Wyjazd do Rotorua. Po drodze zwie-

dzanie słynnych jaskiń Waitomo, 

pływanie łodzią po podziemnej 

rzece i oglądanie świetlików. Dalszy 

przejazd do miasteczka Matamata, 

 � kultura Nowej Zelandii od 
maoryskich wiosek po Hobbiton

 � najpiękniejsze krajobrazy wysp 
Północnej i Południowej 

 � Australia od Cairns przez Ayers 
Rock po Góry Błękitne

Sydney

Auckland

Rotorua

Franz Josef

Nelson
Wellington

Queenstown

Cairns

Wielka
Rafa
Koralowa

Ayers Rock

Park Narodowy
Gór Błękitnych 

Matamata
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

 12  Queenstown | Cairns    
Przelot z możliwą przesiadką do 

Cairns w Australii – tropikalnego 

miasta na północy kontynentu. Czas 

wolny na odpoczynek lub spacery 

promenadą. Nocleg w Cairns.

 13  Cairns 
Czas wolny. Dla chętnych fakultatyw-

nie wycieczka nad Wielką Rafę Kora

lową . Nocleg w Cairns.

 14  Cairns  
Kolejny dzień wypoczynku w pod-

zwrotnikowym klimacie Cairns. Czas 

można wykorzystać również na 

fakultatywną wycieczkę do górskiej 

miejscowości Kuranda – miasteczka 

poszukiwaczy złota. Nocleg w Cairns.

 15  Cairns | Ayers Rock | 
Uluru
Przelot do czerwonego serca Australii 

– Ayers Rock. Zwiedzanie Parku 

Narodowego Uluru - Kata Tjuta 

z ogromnymi głazami Olgas oraz 

oglądanie świętej góry Aborygenów 

Uluru. Uluru to monolit skalny 

o długości 3 km i wysokości 348 m, 

zdający się zmieniać swoje zabar-

wienie w zależności od kąta padania 

promieni słonecznych. 

Nocleg w Ayers Rock.

 16  Ayers Rock | Sydney
Wizyta w centrum kultury Abory

genów. Przelot do Sydney. Nocleg 

w Sydney.

 17  Sydney 
Zwiedzanie Sydney – największego 

miasta Australii. W programie m.in. 

przejazd obok starej historycznej 

dzielnicy Rocks z kolonialną zabudo-

wą z czasów królowej Wiktorii. Do 

najważniejszych zabytków miasta 

należy również kościół św. Jakuba 

oraz mennica z pierwszej połowy XIX 

w. Rejs statkiem po zatoce, skąd 

można podziwiać widok na miasto. 

Podczas rejsu lunch. Oglądanie naj-

bardziej charakterystycznej budowli 

i symbolu miasta, ikony współczesnej 

architektury, jaką jest wielki gmach 

Opery . Ciekawym obiektem jest 

też jeden z najwyższych i najdłuższych 

jednoprzęsłowych mostów świata 

– Sydney Harbour Bridge, rozciąga-

jący się 52 m nad wodami Zatoki Syd-

ney. Wizyta na jednej ze słynnych 

miejskich plaży. Fakultatywnie wjazd 

na obrotowy punkt widokowy na 

najwyższej budowli miasta – Sydney 

Tower (305 m).  Nocleg w Sydney.

 18  Sydney | Góry Błękitne
Wyjazd do Parku Narodowego Gór 

Błękitnych  (ok. 2 godz.). Pobyt 

w parku oferuje fantastyczne widoki, 

wspaniałe trasy wędrówek pośród 

wąwozów, gajów drzew gumowych 

i malowniczych urwisk. Błękitna 

mgiełka, której góry zawdzięczają swą 

nazwę, powstaje z olejku wydzielane-

go przez drzewa eukaliptusowe. 

Przejście do formacji skalnej o na-

zwie Trzy Siostry. Dla chętnych fakul-

tatywnie zjazd najbardziej stromą 

kolejką na świecie w kompleksie Sce

nic World. Wizyta w urokliwym Par

ku Dzikiej Przyrody, w którym moż-

na obejrzeć rodzime zwierzęta 

Australii: kangury, koale, strusie, węże 

oraz krokodyle. Nocleg w Sydney.

 19  Wylot z Sydney  
Przelot do Warszawy z przesiadkami.

 20  Powrót do Warszawy 

Obie wyspy  
Nowej Zelandii  
oraz Australia 

z Uluru i Wielką  
Rafą Koralową

Pierwsza rata 3000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 50 dni przed wylotem. Równowar-
tość AUD płatna w Polsce w PLN według kursu 
sprzedaży AUD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.

Termin:  Symbol:
16 11 – 05 12 2019 NZA–11/19
23 11 – 13 12 2019* NZA–11A/19

Cena:  9895 PLN + 5380 AUD

*  Program 21-dniowy: nocleg w porcie 
przesiadkowym w drodze do Nowej Zelandii.

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na tra-

sach wewnętrznych wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusami lub autokarami.

3.  Wycieczki łodzią wg programu.

4.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/3* i mote-

lach w pokojach 2-os. z łazienką i klimatyza-

cją. Serwis kawy i herbaty w pokojach.

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki oraz lokalnego przewodnika 

lub opieka pilota-przewodnika na całej 

trasie wycieczki.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(80 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 1580 AUD.

4.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Australia | Nowa Zelandia

Sydney

Auckland

Rotorua

Franz Josef

Nelson
Wellington

Queenstown

Cairns

Wielka
Rafa
Koralowa

Ayers Rock

Park Narodowy
Gór Błękitnych 

Matamata
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Rejs z Nowej Zelandii do Australii  19 dni

Nowej Zelandii Te Papa Tongarewa 

podczas której można lepiej poznać 

historię i kulturę Nowej Zelandii. Noc-

leg na statku.

 8  Picton
Przepłynięcie przez malowniczą 

cieśninę Cooka na Wyspę Połu-

dniową Nowej Zelandii do regionu 

Marl borough. Przypłynięcie do portu 

Picton. Czas wolny na samodzielne 

poznawanie miasta, które wypełnio-

ne jest kawiarniami i restauracjami 

(polecamy rybę z frytkami). Popu-

larne atrakcje w Picton to muzeum 

morskie i akwarium, ale w mieście nie 

brakuje też innych propozycji, takich 

jak wędkowanie, obserwowanie del-

finów i spływy kajakowe. Można też 

spacerować lub jeździć na rowerze 

po pięknych okolicach lub spędzić 

dzień na zwiedzaniu malowniczych 

rejonów Marlborough udając się na 

jedną z wielu wycieczek po winni-

cach. Sklepy, oferują szeroki wybór 

pamiątek, w tym ręcznie wykonaną 

biżuterię, obrazy i rzeźby w drewnie. 

Nocleg na statku.

 9  Akaroa
Przypłynięcie do Akaroa, pierwszego 

miasta na Wyspie Południowej, które 

założyli francuscy koloniści 160 lat 

temu. Galijskie wpływy można zauwa-

żyć w architekturze miasta i nazwach 

ulic. Przejażdżka przez malownicze 

Akaroa. Nowa Zelandia słynie z ho-

dowli owiec, dlatego odwiedzimy 

jedną z lokalnych farm w tej części 

Canterbury. Będzie można zobaczyć 

strzyżenie owiec oraz podziwiać 

talenty czworonożnych pasterzy, czyli 

psów, które będą prezentować swoje 

umiejętności. Nocleg na statku.

 10  Dunedin
Przypłynięcie do Dunedin, znanego 

z najpiękniejszych wiktoriańskich 

budowli w kraju. Krótka wycieczka 

po mieście a następnie przejazd do 

Royal Albatross Center, aby poznać 

życie i zwyczaje albatrosa. Wycieczka 

z przewodnikiem opowiadająca histo-

rię albatrosa czarnoskrzydłego oraz 

obserwowanie tych wielkich ptaków 

z punktów widokowych na Górze 

Taiaroa, gdzie znajduje się ich kolonia. 

Nocleg na statku.

 11  rejs przez Park 
Narodowy Fiordland
Rejs panoramiczny przez fiordy Do

ubtful Sound, Dusky Sound oraz 

 5  Touranga 
| Rotorua 
Przypłynięcie do 

Touranga. Przejazd 

i zwiedzanie 

gejzerów oraz 

gorących źródeł Rotorua, w tym Te 

Puia Termal Reserve. Oglądanie 

najbardziej aktywnego gejzeru kraju 

– Pohutu, starej wioski maoryskiej 

i słynnego ptaka nielota – kiwi, 

symbolu Nowej Zelandii. Nocleg na 

statku.

 6  Gisborne
Przypłynięcie do Gisborne, które 

nazywane jest „stolicą Chardonnay” 

w Nowej Zelandii. W okolicach miasta 

znajduje się plaża Kaiti, która była 

miejscem pierwszego lądowania kapi-

tana Cooka w Nowej Zelandii (9 paź-

dziernika 1769 r.). Miasto jest też 

związane z kulturą Maorysów, gdzie 

stare tradycje są wciąż widoczne 

w wielu częściach miasta. Zwiedzanie 

miasta. Nocleg na statku.

 7  Wellington
Przypłynięcie do stolicy Nowej Zelan-

dii – Wellington. Zwiedzanie miasta, 

oglądanie z okien autobusu komplek

su budynków parlamentu, budyn

ków rządowych, katedry św. Pawła. 

Wizyta w Muzeum Narodowym 

 1  Wylot z Warszawy 
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Wylot do 

Auckland z przesiadkami. 

 

 2  lot do Auckland
Kontynuacja podróży do Nowej Ze-

landii. Przekroczenie równika.

 3  Auckland
Przylot do Auckland – największe-

go miasta Wyspy Północnej i całej 

Nowej Zelandii. Zwiedzanie miasta 

położonego u stóp wygasłego wul-

kanu: dzielnica Parnell z zabytkową 

kolonialną zabudową, Queen Street. 

Przejazd obok wzgórza wulkanicz

nego Mt. Eden. Kolacja w obracającej 

się restauracji na wieży widokowej 

SkyCity. Nocleg w Auckland.

 4  Auckland | Waitomo | 
Hobbiton | rozpoczęcie rejsu
Przejazd do Matamata, w okolicach 

którego na prywatnej farmie znajduje 

się wioska hobbitów znana z filmów 

„Władca Pierścieni” oraz „Hobbit”. 

Zwiedzanie Hobbitonu. Powrót do 

Auckland. Przejazd do portu i rozpo-

częcie rejsu statkiem Norwegian Je

wel linii Norwegian Cruise Line. Noc-

leg na statku w kabinach z balkonem.

 � Sydney i Melbourne oraz malownicze 
wybrzeża obu wysp Nowej Zelandii

 � koala, kangury, owce i albatrosy
 � atrakcje podczas dni na morzu
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

10-dniowy rejs 
statkiem 

Norwegian Jewel 

Australia | Nowa ZelandiaNOWOŚĆ

Milford Sound na terenie Parku 

Narodowego Fiordland . Obser-

wowanie flory i fauny Wyspy Połu-

dniowej. Nocleg na statku.

 12 | 13     dni na morzu 
Nocleg na statku.

 14  Sydney
Przypłynięcie do Sydney i zakończenie 

rejsu. Zwiedzanie Sydney – najwięk-

szego miasta Australii. W programie 

m.in. przejazd obok starej historycznej 

dzielnicy Rocks z kolonialną zabudo-

wą z czasów królowej Wiktorii. Do 

najważniejszych zabytków miasta 

należy kościół św. Jakuba oraz men

nica z pierwszej połowy XIX w. Oglą-

danie najbardziej charakterystycznej 

budowli i symbolu miasta, ikony 

współczesnej architektury, jaką jest 

wielki gmach Opery . Ciekawym 

obiektem jest też jeden z najwyższych 

i najdłuższych jednoprzęsłowych 

mostów świata – Sydney Harbour 

Bridge, rozciągający się 52 m nad 

wodami Zatoki Sydney. Fakultatywnie 

wjazd na obrotowy punkt widokowy 

na najwyższej budowli miasta – Syd-

ney Tower (305 m). Nocleg w Sydney.

 15  Sydney | Góry Błękitne
Wyjazd do Parku Narodowego Gór 

Błękitnych  (ok. 2 godz.). Pobyt 

w parku oferuje fantastyczne widoki, 

wspaniałe trasy wędrówek pośród 

wąwozów, gajów drzew gumowych 

i malowniczych urwisk. Błękitna 

mgiełka, której góry zawdzięczają 

swą nazwę, powstaje z olejku wydzie-

lanego przez drzewa eukaliptusowe. 

Przejście do formacji skalnej o nazwie 

Trzy Siostry. Dla chętnych zjazd naj-

bardziej stromą kolejką na świecie 

w kompleksie Scenic World. Wizyta 

w Parku Dzikiej Przyrody, w którym 

można obejrzeć rodzime zwierzęta 

Australii: kangury, koale, strusie, węże 

oraz krokodyle. Nocleg w Sydney.

 16  Sydney | Melbourne
Przelot do Melbourne, kulturalnej 

stolicy Australii, miasta z ciekawą ar-

chitekturą, kolonialnym dziedzictwem 

i współczesnym wzornictwem. Oglą-

danie Gmachu Parlamentu Wiktorii, 

który jest największym budynkiem 

użyteczności publicznej wzniesionym 

w koloniach australijskich przez 

cały XIX wiek. Przejazd obok rynku 

Queen Victoria Market, głównego 

punktu orientacyjnego w Melbourne, 

katedry św. Pawła, hotelu Windsor 

i teatrów Princess oraz Regent. Spa-

cer po ogrodach Fitzroy, gdzie można 

zobaczyć Cook's Cottage, mały 

domek, który był domem rodziców 

kapitana Jamesa Cooka. Czas wolny 

na samodzielne poznawanie miasta. 

Można udać się do Oceanarium, na 

rejs statkiem wycieczkowym po rzece 

Yarra albo na platformę widokową Eu-

reka Sky Deck. Nocleg w Melbourne.  

 17  Melbourne | Great 
Ocean Road
Przejazd do Great Ocean Road. Trasa 

jest pełna widoków i cudów natury. 

Przerwa na herbatę w nadmorskiej 

miejscowości Anglesea oraz czas na 

zdjęcia przy Łuku Pamięci, bramie do 

Great Ocean Road. Wizyta w popu-

larnych, przybrzeżnych miasteczkach 

Apollo Bay oraz Lorne – raju surferów. 

Wzdłuż Great Ocean Road, widać wa-

pienne klify, rozległe białe plaże i leśne 

krajobrazy. Dojazd do Dwunastu Apo

stołów – grupy naturalnych kolumn 

wapiennych wyrastających z Oceanu 

Południowego. Spacer wzdłuż prome-

nady, by podziwiać widoki z platform 

widokowych. W drodze powrotnej 

widać spektakularne nocne światła 

Melbourne, przekraczając most West 

Gate. Nocleg w Melbourne. 

 18  Wylot z Melbourne
Wylot do Warszawy z przesiadkami.

 19  Powrót do Warszawy 

Sydney

Melbourne

Auckland

Gisborne

Milford
 Sound

Picton

Akaroa

Dunedin

Park Narodowy
Gór Błękitnych 

Tauranga

Wellington

Ceny obowiązują dla grup min. 16 uczestników. 
Pierwsza rata 3000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. EUR płatne 
w Polsce w EUR lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży EUR w Pekao S.A. z dnia wpłaty.

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe wg programu.

2.  Transfery i przejazdy mikrobusem/auto-

karem wg programu. Podczas wycieczek 

w czasie rejsu, prywatny transport dla gru-

py lub razem z innymi pasażerami statku.

3.  Zakwaterowanie podczas rejsu w kabi-

nach 2-os. z balkonem, na lądzie w hote-

lach 4*/ 3* w pokojach 2-os. 

4.  Rejs z Auckland do Sydney statkiem 

pasażerskim linii NCL zgodnie z progra-

mem armatora. Podczas rejsu posiłki 

i napoje w pakiecie all inclusive premium, 

serwis w kabinie i  serwis bagażowy. 

5.  Korzystanie z urządzeń sportowo-re-

kreacyjnych na statku (basen, jacuzzi, 

boiska sportowe, fitness center) oraz 

udział w imprezach na pokładzie (przed-

stawienia w teatrze, koncerty, dyskoteki 

i dancingi, wstęp do kasyna).

6.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

7.  Opłaty portowe oraz taksy podczas rejsu.

8.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania. 

9.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) .

10.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu. 

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków na lądzie. 

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

i kierowców (30 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os:  na zapytanie. 

4.  Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.

5.  Wycieczek i atrakcji fakultatywnych.

Termin:  Symbol:
01 02 – 19 02 2020 RENZA–02/20 

Cena:  8500 PLN + 3350 EUR

Na statku kabiny z balkonem oraz pakiet 
premium All Inclusive.
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ofiary bomby atomowej: Parku Poko

ju , Muzeum Pokoju, przed tzw. 

Kopułą Bomby. Oglądanie z zewnątrz 

samurajskiego zamku Hiroszima. 

Wieczorem wypłynięcie w dalszy rejs. 

 10  rejs | Matsuyama
Rano przypłynięcie do Matsuyamy. 

Zwiedzanie XVII-wiecznego zamku 

Matsuyama. Wizyta w gorących 

źródłach Dogo Onsen. Wieczorem 

wypłynięcie w dalszy rejs. 

 11  rejs | Miyazaki
Rano przypłynięcie do Miyazaki. 

Zwiedzanie miasta oraz wycieczka na 

pobliską wysepkę Aoshima. Wieczo-

rem wypłynięcie w dalszy rejs. 

 12  Miyazaki | Busan
Rano przypłynięcie do Busan w Korei 

Południowej. Zwiedzanie najważniej-

szych turystycznych atrakcji miasta. 

Wieczorem wypłynięcie w dalszy rejs. 

 13  dzień na morzu
Można korzystać z licznych atrakcji 

statku: baseny, leżaki, wanny z hydro-

masażem, filmy, pokazy magii, kluby 

nocne. Nocleg na statku. 

 14  rejs | Kobe | Osaka
Zakończenie rejsu w Kobe. Wizyta 

w muzeum sake. Nocleg w Osace.

 15  przelot do Warszawy

 5  Matsumoto | Shirakawago 
| Takayama
Zwiedzanie Shirakawago , wizyta 

w domu rodziny Kanda. Przejazd do 

Takayamy, spacer po uliczkach stare-

go miasta Furui Machinami. Posiłek: 

specjalność hida. Nocleg w Takayamie.

 6  Takayama | Kioto
Przejazd pociągiem do Kioto. Zwie-

dzanie świątyni Złotego Pawilonu 

(Kinkakuji) , świątyni Fushimi Inari, 

starej części Kioto – Kiyomizu oraz 

dzielnicy gejsz Gion. Nocleg w Kioto.

 7  Kioto | Kobe | rozpoczęcie 
rejsu
Przejazd do portu w Kobe. Zakwate-

rowanie na statku Diamond Princess 

w kabinach z balkonem. 

 8  rejs | Kochi
Rano przypłynięcie do Kochi na wy-

spie Sikoku Zwiedzanie zamku Kochi 

Wieczorem wypłynięcie w dalszy rejs. 

 9  rejs | Hiroszima
Rano przypłynięcie do Hiroszimy. 

Wizyta w miejscach upamiętniających 

 1  Wylot z Warszawy do 
Tokio    

 2  Tokio
Przylot do Tokio. Zwiedzanie świą-

tyni Kannonsama (Sensoji), zakupy 

w Nakamise, wizyta w dzielnicy 

Shibuya oraz przy pomniku pieska 

Hachiko. Nocleg w Tokio.

 3  Tokio
Półdniowe zwiedzanie Tokio: chram 

shintoistyczny Meijijing, ulica Ha

rajuku, taras widokowy Tokyo Me

tropolitan Building, posiłek w pubie 

Izakaya. Nocleg w Tokio.

 4  Tokio | góra Fuji | 
Matsumoto
Wycieczka do Parku Narodowego 

Fuji-Hakone-Izu  , do Piątej Stacji 

(wysokość 2300 m n.p.m.) oraz do 

turystycznego miasteczka Hakone. 

Rejs statkiem po malowniczym wul-

kanicznym jeziorze Ashi. Przejazd 

kolejką linową na szczyt Komagata

ke, z którego roztacza się widok na 

Fuji. Przejazd do Matsumoto, nocleg 

w ryokanie, gdzie będzie możliwa 

kąpiel w łaźni japońskiej.

Rejsy statkiem Diamond Princess

Japonia i Korea 15 dni
Zwiedzanie Japonii i Korei Południowej z wypoczynkiem na 
statku pasażerskim Diamond Princess linii Princess Cruises.

Takayama

Busan

  Fuji

Kobe
Osaka

Kochi

Kioto
Hiroszima

Miyazaki

Matsumoto

Tokio

Szczegółowe programy obu imprez są dostępne w biurze i na ctpoland.com.pl
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

  Japonia | Korea | wyspa Tajwan

nocne. Nocleg na statku. 

 9  rejs | Okinawa
Rano przypłynięcie na Okinawę. 

Zwiedzanie wyspy: zamek Shurijo

z XIVw, ogród Fukushuen. Po połu-

dniu wypłynięcie w dalszy rejs. 

 10  rejs | Tajpei na Tajwanie
Zakończenie rejsu w Tajpej. Zwie-

dzanie miasta: Taipei 101, świątynia 

Konfucjusza, Muzeum Narodowe. 

Nocleg w Tajpei.

 11  Tajpei | półwysep Yehliu 
| wioska Jiufen | wylot z  Tajpej
Wizyta w parku geologicznym 

Yehliu oraz Jiufen z tradycyjną zabu-

dową. Wieczorem wylot do Polski.

 12  Powrót do Warszawy 

Zakwaterowanie na statku Diamond 

Princess w kabinach z oknem. 

 6  rejs | Nagoja
Rano przypłynięcie do Nagoi. Zwie-

dzanie chramu Atsuta, Muzeum 

Toyota oraz zamku Nagoja. Wieczo-

rem wypłynięcie w dalszy rejs. 

 7  rejs | Kobe | Kioto
Rano przypłynięcie do Kobe. Wyjazd 

na zwiedzanie Kioto: świątynia Złote

go Pawilonu , Fushimi Inari, sta-

rówka Kiyomizu, dzielnica gejsz Gion. 

Wieczorem wypłynięcie w dalszy rejs. 

 8  dzień na morzu
Można korzystać z licznych atrakcji 

statku: baseny, leżaki, wanny z hydro-

masażem, filmy, pokazy magii, kluby 

 1  Wylot z Warszawy do 
Tokio    

 2  Tokio
Przylot do Tokio. Zwiedzanie świą-

tyni Kannonsama (Sensoji), zakupy 

w Nakamise, wizyta w rozrywkowej 

dzielnicy Shibuya oraz przy pomniku 

pieska Hachiko. Nocleg w Tokio.

 3  Tokio
Zwiedzanie Tokio: chram shintoistycz-

ny Meijijingu, ulica Harajuku, taras 

widokowy Tokyo Metropolitan Buil

ding. Nocleg w Tokio.

 4  Tokio | góra Fuji  
Wycieczka do Parku Narodowego 

Fuji-Hakone-Izu  , do Piątej Stacji 

(2300 m n.p.m.) oraz do turystyczne-

go miasteczka Hakone. Rejs stat

kiem po jeziorze Ashi. Przejazd kolej-

ką linową na szczyt Komagatake, 

z którego roztacza się widok na Fuji.  

Nocleg w okolicach Fuji.

 5  Tokio | Yokohama | 
rozpoczęcie rejsu
Przejazd do portu w Yokohamie. 

Zwiedzanie Japonii i rejs na Tajwan 
statkiem Diamond Princess.

Nagoja Tokio

góra
 Fuji

Okinawa

Tajpej

Yokohama
Kobe
Kioto

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe wg programu.

2.  Rejs statkiem pasażerskim Diamond 

Princess zgodnie z programem armatora.

3.  Transfery i przejazdy mikrobusem lub 

autokarem oraz komunikacją miejską – 

wg szczegółowego programu.

4.  Zakwaterowanie podczas rejsu w kabi-

nach 2-os. z balkonem (w trasie REKO) / 

z oknem (w trasie z REJT), na lądzie w ho-

telach 3* w pokojach 2-os. 

5.  Korzystanie z urządzeń sportowo-re-

kreacyjnych na statku (basen, jacuzzi, 

boiska sportowe, fitness center) oraz 

udział w imprezach na pokładzie (przed-

stawienia w teatrze, koncerty, dyskoteki 

i dancingi, wstęp do kasyna).

6.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

7.  Opłaty portowe oraz taksy podczas rejsu.

8.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania. 

9.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) .

10.  Na statku podstawowe napoje do posił-

ków: herbata, kawa, woda i lemoniada.

11.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków na lądzie. 

2.  Napojów  gazowanych i alkoholowych na 

statku (pakiet AI ok.70 USD/os ./dzień).

3.  Obowiązkowych napiwków na statku 

(108 USD, płatne na miejscu.)

4.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

i kierowców (30 USD, płatne na miejscu).

5.  Dopłaty do pok. 1-os:  REKO-5/19 na 

zapytanie; REJT-2/20: 1800 USD. 

6.  Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.

7.  Wycieczek i atrakcji fakultatywnych.

JAPONIA I KOREA, str 80

Termin:  Symbol:
12 05 – 26 05 2019 REKO–5/19 

Cena:  5050 PLN + 4 260 USD
Na statku kabiny z balkonem.

JAPONIA I TAJWAN, str. 81

Termin:  Symbol:
31 01 – 11 02 2020 REJT–2/20 

Cena:  5865 PLN + 2930 USD
Na statku kabiny z oknem.

Szczegółowe programy obu imprez są
dostępne w biurze i na  ctpoland.com.pl

Japonia i Tajwan 12 dni 

NOWOŚĆ

 � beztroski odpoczynek 
podczas rejsu statkiem

 � góra Fuji, zabytki Kioto oraz 
wyspa Okinawa 

 � świątynia Konfucjusza, 
parkYehliu i wieżowiec Tajpej 
101 na Tajwanie

Ceny obowiązują dla grup min. 16 uczestników. 
Pierwsza rata 3000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 50 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
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Alaska – rejs przez fiordy i lodowce  17 dni

 6  rejs | Skagway
Przypłynięcie do Skagway. Nazwa 

miasta pochodzi od rodzimego słowa 

oznaczającego „wietrzne miejsce”, 

Skagway znane było z odkrycia złota 

pod koniec 1800 r., kiedy to 20 tys. 

poszukiwaczy złota przybywało tutaj 

aby szukać marzeń. Obecnie zachowa-

ło swój stary klimat, który inspirował 

poetę Roberta Service'a i autora Jacka 

Londona. Czas wolny na korzystanie 

z dodatkowej oferty fakultatywnych 

wycieczek oferowanych przez statek, 

takich jak loty 

heli-

kopterem, 

przejażdżki psim za-

przęgiem, pływanie kajakiem (atrakcje 

dodatkowo płatne). Nocleg na statku. 

 7  rejs | PN Glacier Bay 
Rejs panoramiczny w Parku Narodo

wym Glacier Bay , słynącym z for-

macji lodowców. Park został utworzo-

ny w 1980 r. przez słynnego 

przyrodnika Johna Muira na po-

wierzchni ponad 13 tys. km². Nocleg 

na statku.

 8  rejs | College Fiord
Rejs panoramiczny w Zatoce Księcia 

Williama. Wpłynięcie do fiordu Col

lege, gdzie znajduje się pięć lodow-

ców prowadzących do zatoki. Nocleg 

na statku.

 9  Anchorage | Park 
Narodowy Wrangla – 
Świętego Eliasza 
Zakończenie rejsu i zejście ze statku. 

Rejs katamaranem szybkobieżnym 

przez Zatokę Księcia Williama do 

Valdez. Po drodze można podziwiać 

wodospady i wiele dzikich zwierząt, 

takich jak bieliki, wydry morskie, lwy 

morskie i różne ptaki morskie. Widać 

również lodowiec Blackstone i Col-

lege Fiord. W pobliżu czoła lodowca 

Columbia niebieskie masy lodowe 

sięgają wody. Jeśli szczęście dopi-

sze, zobaczymy również wieloryby. 

Z Valdez przejazd przez Przełęcz 

Thompsona, zatrzymując się na 

lodowcu Worthing ton. Nocleg 

Nocleg na statku.

 4  rejs | Ketchikan
Rano przypłynięcie do Ketchikan, 

które jest nazywane światową stolicą 

łososia. Jest najbardziej wysuniętym 

na południe portem w tzw. Inside 

Passage, naturalnym torze morskim, 

którym będzie płynął statek podczas 

naszej podróży. Oprócz połowów 

łososia, miasteczko słynie z totemów 

i żywej kultury rdzennych Ameryka-

nów. Nocleg na statku.

 5  rejs | Juneau
Przypłynięcie do 

Juneau. Otoczone 

górami, zalesio-

nymi dolinami, 

oceanami i ma-

sywnymi lodow-

cami, Juneau jest 

stolicą stanu i jest 

nazywane najpięk-

niejszą stolicą Ame-

ryki albo Małym San 

Francisco. Funkcjonowały 

tutaj trzy największe kopalnie 

złota na świecie. Zwiedzanie bę-

dzie obejmowało wizytę przy słynnym 

lodowcu Mendenhall w Juneau 

Rainforest Garden oraz w Muzeum 

Stanowym Alaski. Nocleg na statku.

 1  Wylot z Warszawy | 
Vancouver
Spotkanie z pilotem i grupą na lotni-

sku Chopina w Warszawie. Przelot do 

Vancouver z przesiadkami. Przylot 

i nocleg w Vancouver.

 

 2  Vancouver | początek rejsu
Zwiedzanie Vancouver, zwanego 

miastem ogrodów, malowniczo 

wciśniętego między pasmo Gór Nad-

brzeżnych a Pacyfik. Wizyta w naj-

większym na kontynencie amerykań-

skim parku miejskim im. Stanley’a. 

Spacer po najstarszej dzielnicy miasta 

– Gastown oraz wokół kompleksu 

portowego uznanego za perełkę 

architektoniczną – Canada Place. 

Przejazd do portu i wejście na statek 

Diamond Princess. Zapoznanie ze 

statkiem. Rozpoczęcie rejsu. Nocleg 

na statku w kabinach z balkonem.

 3  dzień na morzu
Cały dzień na morzu. Tego dnia moż-

na podziwiać krajobrazy Alaski oraz 

korzystać z licznych atrakcji oferowa-

nych na statku, takich jak musicale, 

filmy fabularne, olśniewające pokazy 

magii, czy kluby nocne. Można też 

zanurzyć się w jednym z basenów 

lub wanien z hydromasażem, zrelak-

sować na leżaku, posłuchać muzyki, 

czy nadrobić zaległości w czytaniu. 

 � rejs od Vancouver aż po Anchorage, kabiny z balkonem
 � na lądzie spotkanie z fascynującą przyrodą i kulturą 
 � rejs katamaranem pośród lodowców i wodospadów

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lodowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/1980
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Lodowce,
parki narodowe,
unikalna kultura 
rdzennej Alaski

USA: Alaska | KanadaNOWOŚĆ

w Parku Narodowym 

Wrangla – Świętego 

Eliasza lub w okolicy. 

 10  Park 
Narodowy 
Wrangla – 
Świętego Eliasza
Cały dzień przezna-

czony na wypoczy-

nek w największym 

Parku Narodowym 

Ameryki. Park Na

rodowy Wrangla

-Świętego Eliasza 

został utworzony w 1980 r., na obsza-

rze o powierzchni ponad 53 tys. km². 

Ok. 25% powierzchni parku pokrywa-

ją lodowce, do największych należą 

Nabesna, Malaspina oraz Hubbard. 

Park zamieszkują owce jukońskie , 

kozy górskie, karibu, łosie, niedźwie-

dzie brunatne, niedźwiedzie czarne 

i żubry. Nocleg w parku narodowym 

lub okolicach.

 11  PN Wrangla – 
Świętego Eliasza | PN Denali
Krajobrazowy przejazd autostradą 

Denali do Parku Narodowego 

Denali, na terenie którego znajduje 

się najwyższa góra Ameryki Północ-

nej, Mount Denali. Park obejmuje 

kompletny subarktyczny ekosystem, 

w którym żyją duże ssaki, takie jak 

niedźwiedzie grizzly, wilki, owce 

jukońskie, karibu i łosie. Nocleg w lo-

dżach na terenie parku.

 12  Park Narodowy Denali
Wycieczka po Parku Narodowym 

Denali. Przewodnik przedstawi 

informacje o florze i faunie parku. Po 

południu można skorzystać z dodat-

kowych atrakcji takich jak rafting czy 

spacery. Nocleg w lodżach na terenie 

parku.

 13  PN Denali | Talkeetna | 
Mt McKinley  
Krajobrazowy przejazd z Denali do 

Mt. McKinley Princess Wilderness 

Lodge usytuowanego nieda-

leko miasteczka Talkeetna, 

które pierwotnie było miejscem 

indiańskiej wioski Tanaina 

i zostało założone jako miasto 

górnicze w 1896 r. Po drodze 

można podziwiać widok na 

największy szczyt Ameryki 

Północnej. Nocleg w lodżach na 

terenie parku.

 14  Talkeetna | 
Anchorage
Przejazd do Talkeetna gdzie 

rozpocznie się przejazd 

panoramicznym pociągiem do 

Anchorage. Transfer do hotelu. Czas 

wolny na spacery po mieście. Nocleg 

w Anchorage.  

    

 15  Anchorage | wylot 
z Alaski
Ostatnie chwile na Alasce. Transfer na 

lotnisko. Wylot z Alaski z przesiadkami.

 16  Wylot z USA
Przerwa tranzytowa w jednym 

z miast USA. Wylot do Warszawy 

z przesiadką.

 17  Powrót do Warszawy 

Vancouver

Ketchikan
Juneau

Skagway

College Fiord
Anchorage Park Narodowy

Wrangell-St. Elias

Park Narodowy
    Glacier Bay

Park N. Denali

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusem/autokarem lub komunikacją 

miejską. Podczas wycieczek w czasie 

rejsu, prywatny transport dla grupy lub 

razem z innymi pasażerami statku.

3.  Zakwaterowanie podczas rejsu w kabi-

nach 2-os. z balkonem, na lądzie w poko-

jach 2-os. w hotelach 3* oraz w lodżach.

4.  Rejs z Vancouver do Anchorage statkiem 

pasażerskim linii Princess Cruises zgodnie 

z programem armatora. Podczas rejsu 

posiłki i przekąski na statku, serwis w kabi-

nie i  serwis bagażowy. 

5.  Korzystanie z urządzeń sportowo-re-

kreacyjnych na statku (basen, jacuzzi, 

boiska sportowe, fitness center) oraz 

udział w imprezach na pokładzie (przed-

stawienia w teatrze, koncerty, dyskoteki 

i dancingi, wstęp do kasyna).

6.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie.

7.  Opłaty portowe oraz taksy podczas rejsu.

8.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania. 

9.  Posiłki (ilość wskazują ikonki) .

10.  Na statku podstawowe napoje do posił-

ków: herbata, kawa, woda i lemoniada.

11.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu. 

Cena nie obejmuje:
1.  Dodatkowych posiłków.

2.  Napojów do posiłków na lądzie. 

3.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

i kierowców (30 USD, płatne na miejscu).

4.  Dopłaty do pok. 1-os:  na zapytanie. 

5.  Wizy do USA oraz elektronicznej autory-

zacji podróży do Kanady (tzw. eTA).

6.  Napojów  gazowanych i alkoholowych na 

statku (pakiet AI ok.70 USD/os ./dzień).

7.  Obowiązkowych napiwków na statku 

(108 USD, płatne na miejscu.)

Termin:  Symbol:
14 06 – 30 06 2019 RALA–6/19 

Cena:  7270 PLN + 4980 USD
Na statku kabiny z balkonem.

Pierwsza rata 3000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 50 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lodowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lodowiec_Nabesna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lodowiec_Malaspina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lodowiec_Hubbard
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Kanada – wschód i zachód  13 dni

Kolorowa 
mozaika  
kultur
w kraju liścia 
klonowego

 5  Québec | Montreal  
Przejazd do Montrealu (odległość 

255 km). Jeżeli czas pozwoli przejazd 

do kanionu św. Anny na spacer po 

spektakularnych, wiszących mostach 

i postój przy przepięknej Bazylice św. 

Anny w Sainte-Anne-de-Beaupré, 

najstarszym miejscu pielgrzymko-

wym na kontynencie amerykańskim. 

Pierwsze pielgrzymki miały miejsce 

w 1658 r. Spacer wokół wodospadu 

Montmorency, który jest o 30 m wyż-

szy niż wodospad Niagara. Przyjazd 

do Montrealu i zwiedzanie, m. in.: 

bazyliki Notre Dame, Uniwersytetu 

Mc Gill, Starego Miasta. Wizyta 

w podziemnym mieście. Nocleg 

w Montrealu.

 6  Montreal | Calgary | Banff
Przelot do Calgary. Wjazd na wieżę 

widokową skąd rozpościera się pano-

rama miasta i widok na Góry Skaliste. 

Spacer pasażem Stephen Ave. Mall. 

Przejazd koło obiektów olimpijskich 

w kierunku Banff doliną rzeki Bow, 

którędy od 10 000 lat przebiega na-

turalny szlak komunikacyjny łączący 

Góry Skaliste z preriami. Banff i Lake 

Louise to niewielkie miasteczka, 

Sparks Street, Laurier House – 

dawna siedziba premierów Kanady. 

Krótki postój przy Rideau Hall – re-

zydencji Gubernatora Generalnego. 

Przejazd wzdłuż wybudowanego 

w 1832 roku kanału Rideau , 

łączącego Ottawę z Kingston (w su-

mie 202 km długości). Czas wolny na 

Byward Market (stoiska z kuchnią 

świata, restauracje, puby, serce to-

warzyskie miasta i jednocześnie targ 

miejski). Wieczorem fakultatywnie 

rejs po rzece Ottawie z komenta-

rzem miejscowego przewodnika. 

Nocleg w Ottawie.

 4  Ottawa | Québec
Przejazd do rejonu Québec (odle-

głość 445 km). Zwiedzanie Québec 

City, miasta malowniczo położonego 

nad rzeką św. Wawrzyńca, które jest 

najstarszym miastem w Ameryce 

Północnej, w pełni otoczonym mu-

rem obronnym. Zwiedzanie miasta, 

w tym jego starej części . Wieczo-

rem dla chętnych spacer po tym 

najbardziej europejskim mieście 

Kanady. Nocleg w Québecu.

się z proce-

sem pro-

dukcji charakterystycznego dla re-

gionu Niagary wina lodowego. Czas 

wolny na spacer przy wodospadach 

i zdjęcia. Rejs do czoła wodospadu 

statkiem Maid of the Mist. Czas na 

zakupy lub opcjonalne atrakcje (wido-

kowy przelot helikopterem, przejazd 

gondolą nad rzeką, spacer skalnym 

tunelem pod czoło wodospadu). Po-

wrót do Toronto lub nocleg w okolicy 

Niagara Falls.

 3  Toronto | Ottawa  
Wyjazd do stolicy Kanady – Ottawy 

(odległość 450 km). Po drodze przy-

stanek w Kingston – pierwszej kana-

dyjskiej stolicy. Następnie przejazd 

do Rockport, gdzie rozpocznie się 

godzinny rejs po rzece św. Waw

rzyńca w malowniczym rejonie Par-

ku Narodowego 1000 Wysp, gdzie 

w naturalne piękno krajobrazu 

wkomponowane są rezydencje bo-

gatych ludzi Ameryki. Przejazd do 

Ottawy. Zwiedzanie stolicy Kanady, 

znanej z doskonałych galerii i muze-

ów, a przede wszystkim roli repre-

zentacyjnej: Parlament, spacer po 

 1  Wylot z Polski | Toronto
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Toronto. Nocleg w Toronto.

 2  Toronto | Wodospad 
Niagara
Zwiedzanie Toronto, dynamicznie 

rozwijającej się metropolii, będącej 

handlowym i finansowym centrum 

Kanady, które zostało uznane za 

najbardziej wielokulturowe miasto 

świata. Objazd miasta podczas któ-

rego można zobaczyć: CN Tower 

o wysokości 553 m, dawniej najwyż-

sza wolnostojąca konstrukcja świata, 

Stary i nowy ratusz (City Hall), 

budynek Parlamentu, Uniwersytet, 

największe centrum handlowe Onta

rio Eaton Centre, Yorkville – modna, 

zamożna, artystyczna dzielnica. 

Przejazd do miejscowości Niagara 

Falls. Po drodze przystanek w uro-

kliwym miasteczku NiagaraOn

-The-Lake (idealne miejsce na zakup 

oryginalnych, kanadyjskich pamiątek) 

oraz w jednej z tutejszych winnic na 

degustację lokalnych win i zapoznanie 

 � rejs statkiem do czoła wodospadu Niagara
 � Québec City – najstarsze miasto Ameryki Płn.
 � wędrówka po Maligne, kanionie g. Skalistych
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Kanada

pełniące rolę centrów turystycznych 

na terenie Parku Narodowego Banff, 

z niezliczoną liczbą małych restauracji, 

kawiarni i sklepów z pamiątkami inspi-

rowanymi sztuką plemion indiańskich. 

Nocleg w Banff lub w Canmore.

 7  Park Narodowy Banff
Poznawanie uroków Parku Naro

dowego Banff, który słynie z krysz-

tałowo czystych jezior. Światło 

odbijając się od rozpuszczonych 

w wodzie osadów z topniejących 

lodowców barwi ich tafle na kolory 

od nefrytowej zieleni po lazurowy 

błękit. Jednym z najpiękniejszych 

jest położone na wysokości 1730 m 

n.p.m. jezioro Louise. Zostało tak na-

zwane na cześć córki królowej Wik-

torii. W Banff fakultatywnie wyjazd 

kolejką gondolową na szczyt Góry 

Sulphur z przepięknym widokiem na 

okolice i wodospad na rzece Bow. 

Nocleg w Banff lub w Canmore.

 8  PN Banff | Jasper
Wyjazd z Banff w kierunku Jasper 

przez Góry Skaliste, najpiękniej-

szą kanadyjską drogą lodowcową 

Icefields Parkway. Po drodze przy-

stanki w najciekawszych miejscach. 

Wizyta w Columbia Ice Fields, 

jednym z największych lodowców na 

południe od Arktyki. Wjazd pojaz

dem „snoCoach” na szczyt Lodowca 

Athabasca. Przystanek na krótki 

trekking do wodospadu Athabasca. 

Przyjazd do Jasper.  Nocleg w Jasper.

 9  Jasper | Sun Peaks  
Krótki trekking (ok. 1-2 godz.) po 

kanionie Maligne, uważanym za 

najciekawszy kanion w rejonie kana-

dyjskich Gór Skalistych.  Następnie 

przejazd do Sun Peak przez Wells 

Grey Provincial Park. Przejazd obok 

góry Robson, najwyższego szczytu 

Gór Skalistych  (3954m n.p.m). Pod-

czas przejazdu mija się strefę zmiany 

czasu i cofa zegarki o godzinę. Nocleg 

w Sun Peaks.

 10  Sun Peaks | Vancouver 
Przejazd z Sun Peaks do Vancouver 

(odległość 420 km). Po krótkim 

odpoczynku zwiedzanie miasta, 

zwanego miastem ogrodów, malow-

niczo wciśniętego między pasmo 

Gór Nadbrzeżnych a Pacyfik. Wizyta 

w największym na kontynencie 

amerykańskim parku miejskim im. 

Stanley’a. Spacer po najstarszej dziel-

nicy miasta – Gastown oraz wokół 

kompleksu portowego uznanego za 

perełkę architektoniczną – Canada 

Place. Nocleg w Vancouver.

 11  Vancouver | Victoria | 
Vancouver 
Przeprawa promem na wyspę Van

couver i przejazd do miasta Victoria, 

stolicy Kolumbii Brytyjskiej. Zwiedza-

nie tego urokliwego, wyspiarskiego 

miasta, gdzie stara architektura łączy 

się ze współczesnością. Powrót do 

Vancouver. Fakultatywnie rejs, pod-

czas którego obserwuje się wieloryby. 

Nocleg w Vancouver.

 12  Vancouver 
Do wylotu czas wolny. Wylot do War-

szawy z przesiadką.

 13  Powrót do Warszawy 
Przylot do Warszawy.

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na  

trasie wewnętrznej wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusem lub autokarem.

3.  Wycieczki łodzią wg programu. 

4.  Zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 

2-os. W górach noclegi w lodżach.

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie, w tym do 

parków narodowych.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania. 

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Dodatkowych posiłków.

2.  Napojów do posiłków.

3.  Zezwolenia na wjazd do Kanady 

(7 CAD).

4.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

i kierowców (85 CAD, płatne na miejscu).

5.  Dopłaty do pok. 1-os: 1060 CAD. 

6.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Termin:  Symbol:
24 08 – 05 09 2019 KAN–8/19  

Cena:  5980 PLN + 4500 CAD

Pierwsza rata 2000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 40 dni przed wylotem. Równowar-
tość CAD płatna w Polsce w PLN według kursu 
sprzedaży CAD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.

Ottawa Montreal

Quebec'

Toronto

CalgaryVancouver

Victoria

Niagara Falls

Park Narodowy Jasper
Park Narodowy Banff



 1  Wylot z Polski
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Przelot do 

Buenos Aires z przesiadką.

 2  Buenos Aires  
Przylot do Buenos Aires. Po krótkim 

odpoczynku (w miarę dostępności po-

koi – doba hotelowa zaczyna się o godz. 

14) wyjazd na zwiedzanie miasta 

zwanego „Paryżem południa”. W pro-

gramie: centralny plac miasta czyli Plac 

Majowy (Plaza de Mayo), na którym 

znajdują się najważniejsze budynki 

miasta: Cabildo (siedziba rady miasta 

z czasów kolonialnych), Casa Rosada 

(siedziba obecnego rządu), Katedra 

Metropolitalna. Przejazd najszerszą 

ulicą świata Avenida 9 de Julio, przy 

której znajduje się słynny teatr (Teatro 

Colon). Odwiedzimy barwną dzielnicę 

la Boca, której powietrze nasycone 

jest zapachem tanga, arystokratyczną 

dzielnicę Recoleta z cmentarzem, na 

którym spoczywa Evita Peron oraz 

historyczne San Telmo z kolonialnymi 

budynkami. Nocleg w Buenos Aires. 

 3  Buenos Aires
Wyjazd na pampę – farmę argen-

tyńską. Pobyt połączony ze słynnym 

asado – grillowanie wołowiny 

Argentyńskie tango i dzika Amazonia 15 dni

Manaus

Buenos
Aires

Colonia

Foz do Iguacu

Brasilia

us

Rio de Janeiro

Niteroi

 � zakosztowanie argentyńskiego 
stylu życia w 'boskim Buenos'

 � stare miasto Colonia del 
Sacramento w Urugwaju

 � dzika przyroda Amazonii
 � kościoły i plaże Rio de Janeiro
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Wszystkie 
ceny zostały 
podane 

dla 1 osoby. 
Dodatkowe 

informacje są 
dostępne w biu-

rze i w Internecie na 
www.ctpoland.com.pl.

argentyńskiej, degustacja wina, po-

znanie zajęć i uroków codziennego 

życia gauchos. Pokaz wyścigów jazdy 

konnej, tańców i muzyki folkloru ar-

gentyńskiego. Powrót do hotelu. Wie-

czorem wyjazd na kolację połączoną 

z przedstawieniem, gdzie głównym 

motywem jest tango. Nocleg w Bu-

enos Aires. 

 4  Buenos Aires | Colonia 
(Urugwaj)
Przeprawa promem do Urugwaju, do 

Colonia del Sacramento, urokliwego 

miasteczka o kolonialnej architektu-

rze. Miasto zachowało swoje histo-

ryczne centrum wraz z siatką ulic 

dostosowaną do układu terenu. Cen

trum historyczne , zbudowane 

przez Portugalczyków, a później roz-

budowane przez Hiszpanów, to jedy-

ny w Urugwaju obiekt na liście 

UNESCO. Spacer i zwiedzanie miasta. 

Powrót do Buenos. Wieczorem czas 

wolny. Nocleg w Buenos Aires. 

 5  Buenos Aires | Foz do 
Iguacu
Przelot do Foz do Iguacu, gdzie znaj-

dują się słynne wodospady. Wyciecz-

ka po argentyńskiej części wodospa-

dów. Piesza wyprawa, w trakcie której, 

z różnych punktów obserwacyjnych 

na szlaku wycieczki będzie można 

podziwiać wodospady, a szczególnie 

Garganta del Diablo (Diabelska Gar-

dziel). Przejazd przez granicę. Nocleg 

w Iguazu po brazylijskiej stronie.

 6  Foz do Iguacu  
Wycieczka do Parku Narodowego 

Iguazu – spacer po brazylijskiej stro-

nie połączony z oglądaniem wodo-

spadów ze specjalnie w tym celu wy-

budowanych platform. Dla chętnych 

możliwość przelotu helikopterem lub 

wycieczki łodzią przy wodospadach 

(dodatkowo płatne).  Nocleg w Iguazu 

po brazylijskiej stronie. 

 7  Foz do Iguacu | Brasilia
Przelot do Brasilii  – stolicy Brazylii 

zaprojektowanej w  latach 50-tych 

przez słynnego brazylijskiego architek-

ta Oscara Niemeyera i otwartej przez 

prezydenta Juscelino Kubitscheka 

w roku 1960. Uważana za jedną z naj-

bardziej nowoczesnych stolic świata, 

pełną unikalnych budynków i rozwią-

zań urbanistycznych. Architektura 

Brasilii została wpisana na międzyna-

rodową listę dziedzictwa kultury UNE-

SCO jako przykład arcydzieła moder-

nizmu XX wieku. Zwiedzanie miasta 

zbudowanego na planie kondora w lo-

cie: oglądanie z zewnątrz Palácio do 

Planalto (Pałac Prezydencki, oficjalne 

miejsce pracy prezydenta Brazylii), 

siedziby parlamentu, budynku Sądu 

Najwyższego, siedziby Ministerstwa 

Obrony. Wizyta w katedrze Matki 

Bożej z Aparecidy oraz w otwartej 

w 1958 r. Kaplicy Matki Boskiej Fa

timskiej. Oglądanie jednego z tzw. 

super bloków mieszkalnych. Są to 

6-piętrowe bloki postawione na ko-

lumnach.Nocleg w Brasilii.

 8  Brasilia | Manaus | Amazonia
Przelot do Manaus – stolicy Amazonii. 

Transfer autokarem, a następnie ło-

dziami do lodży, położonych w dżungli 

nad rzeką. Po drodze można zobaczyć 

tzw. spotkanie wód. Ciemne wody 

Rio Negro łączą się z jasnymi mulisty-

mi wodami rzeki Solimões, po czym 

wartkim nurtem płyną obok siebie 

nie mieszając się na odcinku 20 km. 

Zakwaterowanie w lodżach. Po kolacji 

wycieczka łodziami canoe na ogląda-

nie kajmanów. Nocleg w dżungli. 

 9  Amazonia
Po śniadaniu spacer po dżungli, pod-

czas którego można podziwiać lasy 

tropikalne. Powrót na lunch. Następ-

nie wizyta w wiosce mieszkańców 

Amazonii, tzw. caboclos. Okazja do 

łowienia piranii. Nocleg w dżungli. 

 10  Amazonia | Manaus | 
Rio de Janeiro
Transfer łodziami, a następnie prze-

jazd na lotnisko w Manaus. Przelot do 

Rio de Janeiro. Transfer do hotelu. 

Nocleg w Rio. 

 11  Rio de Janeiro  
Przed południem czas wolny. Wy-

jazd na zwiedzanie Rio de Janeiro. 

W programie Cidade Maravilhosa 

(Cudowne Miasto), słynny sambo-

drom (z zewnątrz), objazd po centrum, 

Catedral Metropolitana – potężna 

katedra w kształcie stożka, która może 

pomieścić 20 tys. osób. Przejazd przez 

dzielnicę Aterro do Flamengo do 

Urca, gdzie znajduje się największy 

symbol miasta: Głowa Cukru. Głowa 

Cukru to góra wysokości 396 m n.p.m. 

Indianie nazwali ja Pau-na Acuqua, co 

znaczy „wysoka spiczasta góra”. Grani-

towy monolit przypomina kształtem 

gliniane stożkowe formy do brylenia 

rafinowanego cukru. Wjazd kolejką 

linową na górę, skąd roztacza się 

360-stopniowa panorama tego wspa-

niałego miasta z pięknymi plażami jak 

Copacabana. Przed snem nie obędzie 

się bez spaceru po Copacabana, naj-

słynniejszej plaży świata. Nocleg w Rio. 

 12  Rio de Janeiro | Niteroi
Wyjazd do Niteroi, położonego 

u wejścia do Zatoki Guanabara, 

naprzeciw Rio de Janeiro, Miasta 

połączone są ze sobą mostem 

Rio-Niterói o długości ponad 13 

km.  Wizyta w Fortaleza de Santa 

Cruz, najstarszym forcie obronnym 

wybudowanym przez Francuzów 

w XVI wieku oraz w Muzeum Sztuki 

Współczesnej mieszczącym się 

w budynku zaprojektowanym przez 

Oscara Niemeyera. Powrót do Rio 

lokalnym promem, co daje szansę 

spojrzenia na krajobrazy Rio ze stro-

ny wody. Czas wolny na spacery po 

Rio. Nocleg w Rio. 

 13  Rio de Janeiro  
Wizyta na Corcovado. Nad plaża-

mi dominuje słynna statua Cristo 

Redentor (Chrystus Zbawiciel) 

umieszczona na szczycie Corcovado 

– Garbatej Góry o wysokości 710 m 

n.p.m. Postać Chrystusa z rozłożony-

mi ramionami tworzy znak krzyża. Na 

szczyt wjedziemy pociągiem przejeż-

dżającym przez Las Tijuca, największy 

na świecie kompleks leśny w mieście. 

Z wagonu roztacza sie wspaniały 

widok na górę i miasto. Czas wolny, 

który można wykorzystać na wypo-

czynek na plaży. Po kolacji przedsta

wienie, którego głównym motywem 

jest samba. Nocleg w Rio.

 14  Wylot 
z Rio do 
Janeiro  
Przelot do 

Warszawy 

z przesiad-

ką.

 15  
Powrót do 
Warszawy 

Zmysłowe tango 
w Buenos, gorąca 

samba w Rio, 
piranie w Amazonii 

i szum wodospadów 
Iguacu

Termin:  Symbol:
20 07 – 03 08 2019 BRAU–7/19  
11 10 – 25 10 2019 BRAU–10/19

Cena:  6540 PLN + 3650 USD

Pierwsza rata 3000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 50 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe oraz na trasach 

wewnętrznych wg programu.

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusem lub autokarem.

3.  Przeprawa promem i wycieczki łodziami 

wg programu. 

4.  Zakwaterowanie w hotelach 4*/ 3* 

w pokojach 2-os. z łazienką i klimaty-

zacją. W Amazonii zakwaterowanie 

w lodżach.

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie, w tym do 

parków narodowych.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania. 

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

8.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(50 USD, płatne na miejscu).

3.  Dopłaty do pok. 1-os: 710 USD.

4.  Atrakcji fakultatywnych 

i usług tragarzy.

Argentyna | Urugwaj | Brazylia
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Sen o Afryce  16 dni

stóp i zwierzęcych łap. Jest to jedynym 

w kraju obiekt wpisanym na listę świa-

towego dziedzictwa UNESCO. Nocleg 

w lodżach na terenie parku.

 8  Twyfelfontein | Park 
Narodowy Etosha  
Wycieczka do Doliny Piszczałek 

Organowych, gdzie po obu stro-

nach kotliny widoczne są formacje 

skał doloretowych przypominające 

wyglądem rurki organów. Przejazd 

do Parku Narodowego Etosha (ok. 

4,5 godz.), który z powierzchnią 22 

tys. km² jest jednym z największych 

parków na świecie. Żyje tu 114 gatun-

ków ssaków, 340 gatunków ptaków, 

110 gatunków gadów. Po drodze 

zwiedzanie okolic wioski Kamanjab 

zamieszkałej przez plemię Himba. 

Himba to jedna z nielicznych grup 

etnicznych, która od setek lat kultywu-

je swoją unikatową tradycję. Kobiety, 

słynące z nieprzeciętnej urody, do dziś 

pokrywają swoje ciała i włosy brunat-

no-czerwoną miksturą robioną m. in. 

z masła i ochry. Nocleg w lodżach na 

terenie parku.

może żyć nawet do 2000 lat. Nocleg 

w Swakopmund.

 6  Swakopmund | Walvis Bay
Przejazd drogą wzdłuż Oceanu Atlan-

tyckiego do Walvis Bay, głównego 

miasta portowego Namibii położo-

nego nad Zatoką Wielorybią. Rejs 

katamaranem po zatoce. Możliwość 

zobaczenia fok oraz wielorybów. 

Lekki lunch podczas rejsu. Powrót 

do hotelu. Po południu czas na od-

poczynek, spacery lub fakultatywne 

korzystanie z lokalnych atrakcji (np.: 

przejażdżka quadami, czy wycieczka 

balonem). Nocleg w Swakopmund.

 7  Swakompund | 
Twyfelfontein 
Przejazd do Twyfelfontein (ok. 5 

godz.), miasteczka w sercu regionu 

Damaraland, którego nazwa pochodzi 

od zamieszkującego te tereny plemie-

nia Damara. Oglądanie słynnych ry

sunków wyrytych w skałach setki lat 

temu przez Buszmenów San , które 

przedstawiają lwy, nosorożce, słonie, 

strusie i żyrafy, a także ślady ludzkich 

Namib-Naukluft. Zajmujący po-

wierzchnię ok. 50 tys. km² park jest 

jednym z największych obszarów 

chronionych na świecie. Wejście na 

jedną z wydm, aby podziwiać przepięk-

ny krajobraz pustyni. Przejazd jeepami 

do „Doliny Śmierci” gdzie znajduje się 

mierząca około 400 metrów wysoko-

ści jedna z najwyższych wydm na świe-

cie zwana „Big Daddy". Postój przy 

kanionie Sesriem, który był uważany 

przez Buszmenów za święte miejsce. 

Powrót do miejsca noclegu i czas wol-

ny. Nocleg w lodżach na terenie parku.

 5  Pustynia Namib | 
Swakopmund 
Przejazd (ok. 5 godz.) do miasteczka 

Swakopmund nad Oceanem Atlan-

tyckim, które jest przykładem dobrze 

zachowanej niemieckiej architektury 

kolonialnej. Postój przy przełęczy 

rzeki Kuiseb, a następnie w miejscu 

gdzie przebiega zwrotnik Kozioroż

ca. Wycieczka do „księżycowej doliny” 

by podziwiać jej krajobraz. W czasie 

wycieczki będzie można zobaczyć 

welwiczię przedziwną, roślinę ende-

miczną dla Namibii oraz Angoli, która 

 1  Wylot z Polski
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku 

Chopina w Warszawie. Wylot do Win-

dhuk z przesiadkami.

 2  Windhuk 
Przylot do Windhuk. Krótkie zwie-

dzanie stolicy Namibii: postój przed 

gmachem Parlamentu, Pałacem 

Prezydenckim oraz kościołem lute

rańskim. Nocleg w Windhuk.  

 3  Windhuk | Pustynia Namib
Przejazd (ok. 4,5 godz.) w kierunku 

Pustyni Namib – jednej z najstar-

szych i najbardziej suchych pustyń 

na Ziemi, która słynie z rdzawych 

piaszczystych wydm w okolicy Sossu-

svlei. Po przyjeździe zakwaterowanie, 

a następnie wycieczka, podczas której 

będziemy podziwiać zachód słońca. 

Nocleg w lodżach na terenie Parku 

Narodowego.

 4  Pustynia Namib
Wczesnym rankiem wyjazd w głąb Pu-

styni Namib do Parku Narodowego 

Windhuk
Walvis Bay
Swakopmund

pustynia
Namib

Park 
Narodowy 
Etosha

Park 
Narodowy 
Chobe

Wodospady 
Wiktorii

Twyfelfontein

Gyeongju

Jeju

Busan

Daegu

Gangneung

Seoraksan

Seul
DMZ
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Wszystkie ceny zostały podane dla 1 osoby. 
Dodatkowe informacje są dostępne w biurze 
i w Internecie na www.ctpoland.com.pl.

Namibia | Zimbabwe | Botswana 

 9   Park Narodowy Etosha
Poranne safari, w czasie którego przy 

odrobinie szczęścia będzie można 

zobaczyć zwierzęta, które żyją na 

terenie parku takie jak: słonie, żyrafy, 

hipopotamy, nosorożce, antylopy, 

hieny, lwy, gepardy i lamparty. 

Wykwaterowanie i przejazd w głąb 

parku. Popołudniowe safari. Nocleg 

w lodżach na terenie parku.

 10  Park Narodowy Etosha 
| Windhuk
Przejazd do Windhuk (ok. 5 godz.). 

Po drodze podziwianie krajobrazów 

oraz postoje na sesje zdjęciowe. Czas 

wolny. Nocleg w Windhuk.

 11  Windhuk | Wodospady 
Wiktorii 
Przelot nad słynne Wodospady 

Wiktorii w Zimbabwe, które są 

główną atrakcją kraju. Spacer nad 

wodospadami, które są uważane za 

jedną z najbardziej spektakularnych 

atrakcji Afryki i zaliczane do najbar-

dziej niezwykłych wodospadów na 

świecie. Woda z rzeki Zambezi spada 

raptownie w 100 metrowy przełom, 

tworząc wilgotną i wiecznie zieloną 

bajkową oazę. Wieczorem rejs aby 

podziwiać zachód słońca nad wodo-

spadem. Nocleg w lodżach.

 12  Wodospady Wiktorii 
Dzień wolny. Polecamy wycieczkę do 

Zambii, rafting na rzece Zambezi uwa-

żany za jeden z najtrudniejszych na 

świecie, lot helikopterem nad wodo-

spadami, lub też ekscytujące skoki na 

bungee. Pilot chętnie doradzi i zapro-

ponuje wycieczki. Nocleg w lodżach.

 13  Wodospady Wiktorii | 
Park Narodowy Chobe
Przejazd (ok. 2 godz.) do Parku 

Narodowego Chobe w Botswanie, 

który jest trzecim co do wielkości 

obszarem chronionym na terenie 

Botswany i jednym z największych 

skupisk dzikich zwierząt na kontynen-

cie afrykańskim. Słynie za największej 

populacji słoni na świecie szacowanej 

na 50 000 osobników. Spośród 

innych ssaków na terenie parku 

występują m.in.: hipopotamy, zebry, 

żyrafy, nosorożce białe, bawoły 

afrykańskie z drapieżników m.in.: 

lew, lampart, gepard oraz hieny. Na 

terenie parku występuje ponad 400 

gatunków ptaków np.: długoszpon 

afrykański, trzewikodziób, drop ol

brzymi, żołna. Po przyjeździe zakwa-

terowanie, a następnie krótkie safari 

na terenie parku. Nocleg w lodżach na 

terenie parku.

 14  Park Narodowy Chobe    
Poranne safari samochodem tereno-

wym, a następnie łodzią motorową. 

Safari łodzią będzie dobrą okazją do 

obserwacji nie tylko słoni, ale również 

antylop czy bawołów, które pasą się 

na licznych wyspach wśród rozlewisk. 

Nocleg w lodżach na terenie parku.

 15  Park Narodowy Chobe | 
Wodospady Wiktorii    
Powrót do Zimbabwe.Wylot do War-

szawy z przesiadkami.

 16  Powrót do Warszawy

Słonie, oryksy, 
wieloryby... 

Pustynia, sawanna, 
wodospady... Wiele 

twarzy Afryki na 
wyciągnięcie dłoni

Termin:  Symbol:
08 09 – 23 09 2019 ASEN–9/19  

Cena:  7950 PLN + 4350 USD

Cena obejmuje:
1.  Przeloty międzynarodowe wg programu. 

2.  Transfery i przejazdy wg programu 

mikrobusem lub autokarem oraz samo-

chodami terenowymi.

3.  Wycieczka katamaranem wg programu. 

4.  Zakwaterowanie w hotelach oraz lodżach 

o standardzie zbliżonym do obiektów  4* 

w pokojach  2-os. z łazienką i klimatyzacją.

5.  Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

wymienionych w programie, w tym do 

parków narodowych.

6.  Opiekę polskiego pilota na całej trasie 

wycieczki i lokalnego przewodnika 

w czasie zwiedzania. Przewodnik pełni 

również funkcję kierowcy.

7.  Posiłki (ilość wskazują ikonki).

8.  Wizę namibijską.

9.  Ubezpieczenie KLiA, NNW i bagażu.

Cena nie obejmuje:
1.  Napojów do posiłków.

2.  Wizy do Zimbabwe (100 USD płatne 

na granicy).

3.  Napiwków dla lokalnych przewodników 

(80 USD, płatne na miejscu).

4.  Dopłaty do pok. 1-os: 650 USD. 

5.  Ewentualnych opłat za fotografowanie 

i filmowanie.

6.  Atrakcji fakultatywnych i usług tragarzy.

Pierwsza rata 3000 PLN przy podpisaniu umowy, 
druga rata na 50 dni przed wylotem. USD płatne 
w Polsce w USD lub równowartość w PLN według 
kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.

 � safari w napiękniejszych parkach 
Namibii i Botswany

 � szerokie na ponad 1700 m 
Wodospady Wiktorii w Zimbabwe

 � niezwykłe skalne rysunki 
buszmenów sprzed setek lat 



ZAMÓWIENIE
WYJAZDY  NA

Jeżeli w katalogu imprez grupowych nie znaleźli Państwo swojej 
wymarzonej trasy, proponujemy organizację wyjazdu szytego na miarę.  

Niezależnie od destynacji, liczebności grupy, terminu  i charakteru wyjazdu 
doradzimy i zaplanujemy go dokładnie wg Państwa potrzeb. 

Wiele takich indywidualnych propozycji, w tym wyjazdy dla aktywnych 
znajdą Państwo na naszej internetowej witrynie.  Są wśród nich:

• Chiny z wypoczynkiem na wyspie Hajnan

• Trasą tradycyjnej chińskiej medycyny

• Szlakiem chińskich mniejszości etnicznych

• Rowerem przez Zachodnie Chiny

• Festiwal rzeźb lodowych w Harbinie

• Do Tybetu najwyższą koleją świata

• Rejs po Brahmaputrze

• Darjeeling, Sikkim, Bhutan

• Trekking w nepalskim rejonie Mustang

• Sumatra i Papua

• Sri Lanka z wypoczynkiem na Malediwach 

• Singapur z wypoczynkiem na wyspie Bintan

• Etiopia – historyczna północ i Dolina Omo

 .... i wiele innych. Zapraszamy!
– liczba posiłków

– podróż samolotem

– podróż pociągiem

– wypoczynek na plaży

– podróż autokarem ponad 3 godz.

– podróż szybkim pociągiem typu shinkansen, CRH

– rejs lub przeprawa dużym statkiem pasażerskim

– pozostałe rejsy statkiem lub łódką 

  – długi spacer, piesza wędrówka lub lekki trekking

 – nocleg na wysokości ponad 3 tys. m n.p.m.

  – obiekt na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 

Legenda ikonek 
używanych w trasach:



al. Jana Pawła II 61 lok. 2
01-031 Warszawa 
tel. 22 654 51 33 
info@ctpoland.com.pl 
www.ctpoland.com.pl


