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Drodzy Podróżnicy,
cieszymy się, że znów spotykamy się na łamach katalogu wypraw OPAL
TRAVEL 2019. Specjalnie z myślą o Państwa przyszłych podrożach – kameralnych,
autentycznych i pełnych niezapomnianych wrażeń – na jego stronach zmieściliśmy naszą
bezgraniczną pasję pokazywania Wam świata. A ponieważ wiemy, że apetyt na egzotyczne wojaże „rośnie w miarę jedzenia”, przygotowaliśmy ponad 80 niepowtarzalnych wypraw, które zabiorą Państwa od
zimnych i dziewiczych pól lodowcowych Antarktydy po rozgrzane do czerowoności serce Czarnej Afryki.
W OPAL TRAVEL wierzymy mocno, że ważne jest nie tylko, GDZIE podróżujemy, ale również JAK.
Dlatego wyruszając z nami w świat, mają Państwo pewność, że zapewnimy Wam komfort i najwyższy
standard podróży na każdym jej etapie. Jesteśmy z tego dumni! Nasze 28-letnie doświadczenie i wyczulenie na indywidualne potrzeby pomaga dopasować ofertę do Państwa wymagań i troszczyć się
o jakość pobytu od pierwszej do ostatniej chwili wyprawy. Każdym z wyjazdów OPAL TRAVEL zapraszamy Państwa do świata cudów: hipnotyzujących skalnych labiryntów Parku Narodowego Zion (USA),
tajemniczych rytuałów potomków Majów (Meksyk) i noclegów w pałacach maharadżów Radżasthanu
(Indie).
Jest jeszcze coś, o czym musimy Państwu powiedzieć: w OPAL TRAVEL doskonale wiemy, że podróżując,
wpływamy na otaczający nas świat. Każda nasza wizyta w amazońskiej dżungli, afrykańskiej wiosce
czy chińskiej herbaciarni może wywołać „efekt motyla” i uratować lub... zniszczyć unikalny ekosystem,
rdzenną kulturę lub niepowtarzalne miejsce. Dlatego propagujemy odpowiedzialne podróżowanie –
z troską o miejsca i ludzi, którzy nam okazują gościnę.
Zapraszamy Państwa w kolejną podróż – niech będzie to okazja do poznania nowego i ekscytującego
kawałka świata, który czeka na to, by odkryć nam swoje skarby!
Zespół OPAL TRAVEL

Szymon Sado

Marcin Sado

Współwłaściciel
Prezes Zarządu

Współwłaściciel

GWARANCJE
� Wieloletnie doświadczenie: działamy na rynku turystycznym od 1989 roku
� Jesteśmy członkiem Warszawskiej Izby Turystyki � Zgodnie z wymogami Ustawy o Usługach Turystycznych zawarliśmy
Umowę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Organizatora Turystyki � Posiadamy koncesję Organizatora Turystyki
Nr k-975 przyznaną przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki � Wpis do KRS nr 0000221527

WIELKIE WYPRAWY W MAŁYCH GRUPACH
EUROPA
Finlandia: Laponia 6 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Islandia: dookoła wyspy 9 dni. . . . . . . . . . . . . . . .
Islandia: w poszukiwaniu zorzy polarnej 11 dni. .
Islandia i Wyspy Owcze 14 dni.. . . . . . . . . . . . . . .
Portugalia: Azory 11 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szkocja deluxe z noclegami w zamkach 8 dni.. . .
Mołdowia – Terra Incognita 6 dni. . . . . . . . . . . . .
Wyspy Owcze Classic 7 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyspy Owcze Express 5 dni. . . . . . . . . . . . . . . . .
The Best of Wyspy Owcze 7 dni. . . . . . . . . . . . . .
Wyspy Owcze VIP 7 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Islandia Aurora Hunt 6 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Islandia SPA Tour 6 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Islandia Express 6 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Islandia wyprawa fotograficzna 9 dni. . . . . . . . . .
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AFRYKA
Etiopia historyczna 13 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etiopia 10/18 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kenia, Tanzania i Zanizbar 15 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komory 17 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kongo – na szlaku Bonobo 16 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kongo – dorzecze rzeki Kongo 19 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madagaskar z Sainte Marie, Tsingy
i Aleją Baobabów 18 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rajski Madagaskar z masywem Isalo i plażami Ifaty 18 dni..
Ekspedycja (safari 4x4)
– Wielkie Południe Madagaskaru 23 dni.. . . . . . . . . . . . . . . .
RPA – Mozambik 11 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namibia 11 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namibia, Botswana, Zimbabwe 18 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reunion i Mauritus 15 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RPA 12 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dookoła Senegalu 18 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sudan 15 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sudan 12 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uganda, Rwanda, Burundi 15 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gambia 9 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operacja Gambia – wyprawa survivalowa 9 dni.. . . . . . . . . .
Ekspedycja Gwinea 9 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kenia – Safari 14 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekspedycja Maroko 8 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uganda & Rwanda – ekspedycja 11 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . .
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AZJA
Armenia i Gruzja 10 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Armenia, Gruzja, Azerbejdżan 19 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiny klasyczne 11 dni
+ opcja Kanton – Hongkong – Makau +6 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiny, Mongolia i Rosja 15 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiny Południowe 13 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiny Południowe i wyspa Hajnan 17 dni . . . . . . . . . . . . . . . � DLA KONESERÓW �
Filipiny 18 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indie: Ladakh i Kaszmir 16 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � DLA KONESERÓW �
Wielka Podróż przez Indie Południowe 22 dni . . . . . . . . . . � DLA KONESERÓW �
Indie i Nepal 16 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indie: Radżastan 15 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � DLA KONESERÓW �
Indie: Złoty Trójkąt, Goa i Bombaj 8 dni/15 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
           Złoty Trójkąt, Khajuraho i Varanasi 10 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonezja: Bali i Lombok 13 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonezja: Borneo i Bali 13 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonezja: Rinca, Komodo i Bali 13 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonezja: Jawa i Bali 15 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonezja Wschodnia: Bali – Sumba – Komodo – Flores 19 dni .. . . . . . . . . . .
Indonezja: Kalimantan – Jawa – Lombok –
Komodo – Flores – Bali 23 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indonezja: Papua Zachodnia 20 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyspy Indonezji: Sumatra, Kalimantan i Jawa 19 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iran 14 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iran, Turkmenistan, Uzbekistan 16 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . � DLA KONESERÓW �
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Izrael, Jordania 10 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Japonia 10/13 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Japonia deluxe (z atrakcjami dla dzieci) 16 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Japonia klasyczna i Japonia nieznana 18/23 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Korea Południowa 10 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Korea Północna i Południowa 14 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � DLA KONESERÓW � 90
Laos, Wietnam 18 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Malezja z Borneo, Brunei i Singapur 14 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Malezja z wypoczynkiem na Langkawi 12 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Mjanma (Birma) 15 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Mjanma (Birma) z wypoczynkiem w Ngapali 16 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Birma, Kambodża 16 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Mongolia: Kraj Szamanów 16 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Mongolia: Śladami Czyngis-Chana 11 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Mongolia 25 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � DLA KONESERÓW � 100
Nepal i Bhutan 16 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Oman 9 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � DLA KONESERÓW � 103
Rosja: Bajkał 16 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Rosja (Bajkał), Mongolia 16 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Sri Lanka: Perła Oceanu Indyjskiego 14 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Sri Lanka: zwiedzanie + wypoczynek na Malediwach 14 dni.. . . . . . . . . . . . . . 107
Indochiny: Tajlandia, Laos, Kambodża,
Wietnam 23 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � UWAGA PRZYGODA! � 108
Tajlandia – Kambodża – Wietnam 14 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Tajwan 14 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Uzbekistan, Kirgistan: Perły Orientu 12 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman 10 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Bhutan 14 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOWOŚĆ! 113
NOWOŚĆ! ???
Indie Południowe z Andamanam 16 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOWOŚĆ! ???
Indie Południowe Karnataka – Tamilnadu-Kerala 20 dni . . . . . . . .

AMERYKA PÓŁNOCNA I ŚRODKOWA
Jamajka 13 dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanada 18 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanada Zachodnia – Alaska 17 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kostaryka 14 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuba 11 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuba 14 dni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Martynika i Gwadelupa 15 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meksyk 16 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panama, Kostaryka, Nikaragua, Gwatemala, Honduras,
Belize, Meksyk 17 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USA: Alaska 9 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USA: Największe Atrakcje Wschodniego
i Zachodniego Wybrzeża 21 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USA: Największe atrakcje zachodniego wybrzeża
+ opcja Hawaje 11/14 dni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USA: Trasa Południowa 21 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USA: Wschodnie Wybrzeże 10 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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AMERYKA POŁUDNIOWA
Argentyna i Brazylia 16 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Argentyna, Chile + opcja Wyspa Wielkanocna 15 dni. . . . .
Argentyna, Urugwaj, Brazylia 18 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekwador i Wyspy Galapagos 13 dni + opcja dżungla 3 dni ..
Kolumbia 13 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolumbia – Ekwador + opcja Galapagos 16/20 dni.. . . . . . .
Peru, Boliwia + opcja dżungla 16/19 dni. . . . . . . . . . . . . . . .
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AUSTRALIA I OCEANIA
Fidżi: rajskie wyspy Pacyfiku 16 dni . . . . . .
Nowa Zelandia i Australia 21 dni .. . . . . . . . .
Papua Nowa Gwinea 17 dni. . . . . . . . . . . . .
Samoa i Samoa Amerykańskie 15 dni.. . . . .
Tonga: Ostatnie Królestwo Polinezji 16 dni .
Grenlandia 10 dni.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hawaje – Polinezja Francuska 16 dni.. . . . . .
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Zdjęcia wykorzystane w katalogu dzięki uprzejmości użytkowników portalu
flickr.com oraz na licencji Shutterstock.com
Opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś – Activa Studio 

OPAL TRAVEL and Business Service Ltd.
ul. Karmelicka 19, 00-168 Warszawa
www.opaltravel.pl

Projekt okładki: moderna.com.pl

tel. (22) 636 93 99, 636 94 32
tel. kom. + 48 662 257 618, + 48 609 746 007,
+ 48 663 765 380
e-mail: opal@opaltravel.com.pl

FINLANDIA: LAPONIA Z WIZYTĄ W KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 6 DNI
� Przejażdżka skuterami śnieżnymi i gokartami po lodzie, zawody z medalami! � Przejażdżka zaprzęgiem reniferów po zaśnieżonym lesie
� Spotkanie ze świętym Mikołajem � Wizyta w kopalni ametystu � Ognisko w lapońskim szałasie
� Wizyta w centrum przyrodniczym Naava � Wycieczka w rakietach śnieżnych w poszukiwaniu zorzy
 
1. DZIEŃ: WITAMY W KRAINIE ZORZY I ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA!
Wylot z Warszawy do Rovaniemi (z przesiadką w Helsinkach). Przylot do Rovaniemi, spotkanie z polskim rezydentem
i zakwaterowanie w niezwykle klimatycznym domku z bali
(dojazd do domku – ok. 1,5h). Kolacja. Nocleg.
 2. DZIEŃ: LAPOŃSKA PRZYGODA
Śniadanie. Po śniadaniu krótki transfer do bazy safari i wyposażenie gości w komplety ubrań zimowych. Przejażdżka
skuterami śnieżnymi nad zamarznięte jezioro z ogniskiem
w lapońskim szałasie. Lunch i wizyta w centrum przyrodniczym Naava. Przejażdżka gokartami po lodzie (min. 160 cm
wzrostu) w tym zawody z medalami! Wycieczka w rakietach śnieżnych w poszukiwaniu zorzy. Kolacja w lokalnej
restauracji.
 3. DZIEŃ: KAMIEŃ SZAMANÓW
Śniadanie. Poranna wycieczka do kopalni ametystu, wyjazd
na szczyt skuterem śnieżnym SnowCat. Lunch. Wycieczka

w rakietach śnieżnych w poszukiwaniu zorzy. Kolacja w lokalnej restauracji.
 4. DZIEŃ: SPOTKANIE NA KRĘGU POLARNYM
Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd do muzeum interaktywnego „Arktikum”, które charakteryzuje się szklanym korytarzem
o długości 73 m, gdzie dowiemy się skąd się wzięła nazwa
„koło podbiegunowe” oraz jak powstaje zorza polarna. Lunch
w restauracji. Następnie wizyta na poczcie, skąd będzie można wysłać pocztówki do najbliższych z oryginalną pieczęcią
Mikołaja. Po południu przejażdżka zaprzęgiem reniferów po
zaśnieżonym lesie oraz kluczowy punkt programu – spotkanie
ze Świętym Mikołajem (zdjęcie w cenie)! Kolacja w lokalnej
restauracji.
 5. DZIEŃ: ARKTYCZNI PRZYJACIELE
Wizyta w hodowli psów Husky i przejażdżka psim zaprzęgiem. Opiekun opowie wiele ciekawostek o życiu psów na
dalekiej północy. Lunch. Nauka łowienia ryb spod lodu.
Kolacja w lokalnej restauracji.

 6. DZIEŃ: POŻEGNANIE Z LAPONIĄ
Wczesne śniadanie i transfer na lotnisko. Wylot z Rovaniemi do Warszawy (z przesiadką w Helsinkach). Przylot
do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

6 DNI

08.01.2019–13.01.2019

3000 PLN + 1499 EUR

14.01.2019–19.01.2019

3000 PLN + 1499 EUR

05.02.2019–10.02.2019

3000 PLN + 1499 EUR

02.12.2019–07.12.2019

3000 PLN + 1499 EUR

10.12.2019–15.12.2019

3000 PLN + 1499 EUR

Możliwość realizacji wyjazdu w dowolnym terminie
(również z wylotem z Krakowa lub z Gdańska)
* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

Cena dla dziecka w wieku 4–12 lat: 2650 PLN + 699 EUR

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie: Warszawa – Rovaniemi – Warszawa
(z przesiadką w Helsinkach)
• zakwaterowanie w domku z bali (5 noclegów)
• transfery z i na lotnisko oraz transport
• pełne wyżywienie (śniadania w domku, obiady i kolacje
w lokalnej restauracji)
• opiekę polskiego przewodnika-rezydenta (mieszkającego na
stałe w Laponii)
• wycieczka do wioski Świętego Mikołaja (zdjęcie w cenie)
• zwiedzanie Arktikum z polskojęzycznym przewodnikiem
• krótka przejażdżka saniami ciągniętymi przez renifera
• wycieczka w rakietach śnieżnych
• łowienie ryb spod lodu
• przejażdżka skuterami śnieżnymi (2 osoby na skuter, dzieci
w specjalnych saniach)
• wizyta w Naava – centrum przyrodniczym w Pyha
• wyścigi gokartami po lodzie (min. 160 cm wzrostu)
• wycieczka do kopalni ametystu (dojazd SnowCatem)
• krótka przejażdżka psim zaprzęgiem
• wypożyczenie kombinezonów zimowych, rękawic i butów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• ew. atrakcji fakultatywnych
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ISLANDIA: DOOKOŁA WYSPY 

9 DNI

� Dzika przyroda � Lodowcowe laguny, wodospady, kaniony � Kratery, jaskinie, pola geotermalne i łuki skalne
� Widziany z kosmosu krater Hverfjall � Słynne gejzery Geysir i Strokkur � Kąpiele w basenach termalnych
� Obserwacja gniazdujących maskonurów � Obserwacja wielorybów
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – REYKJAVIK
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie. Przelot bezpośredni do Reykjaviku.
Przejazd przez byłą bazę wojskową w Keflavíku. Siedziba
prezydenta w Álftanes (Bessastaðir). Przejazd na nocleg.
 2. DZIEŃ: REYKJAVIK – ZWIEDZANIE STOLICY
Śniadanie. Zwiedzanie Reykjaviku, stolicy Islandii: kościół
luterański Hallgrímskirkja (najwyższy budynek w mieście),
ogród z rzeźbami Einara Jónssona, spacer ulicą Laugavegur,
katedra luterańska Dómkirkja, plac Austurvöllur oraz siedziba
parlamentu (Althing), ratusz miejski, katedra katolicka na Landakot, staw miejski Tjörnin, kościółek Fríkirkjan, sala koncertowa Harpa. Plaża miejska Nauthólsvík, Muzeum Narodowe,
Galeria Narodowa (dzieła artystów islandzkich, a także Pabla
Picassa). Dla chętnych kąpiel w basenach Laugardalslaug
(wejścia do muzeów i na baseny płatne dodatkowo).
 3. DZIEŃ: BORGARNES – REYKHOLT – HUSAFELL
Śniadanie. Przejazd tunelem pod Fiordem Wielorybim
(Hvalfjörður). Spacer po miasteczku Borgarnes. Reykholt
– miasteczko związane z najsłynniejszym średniowiecznym
skaldem – Snorri Sturlusonem. Wodospady Hraunfoss i Barnafoss. Spacer po znanym z islandzkich sag Húsafell. Fakultatywnie wycieczka do wnętrza lodowca (Into The Glacier)
– dodatkowo płatna. Dla osób, które nie biorą udziału w wycieczce – kąpiel w basenach termalnych (płatne dodatkowo).
Największe gorące źródła w Europie – Deildartunguhver.
Panorama Bifröst. Podejście na krater wulkanu Grábrók.
Kanion Kolugljúfur. Kolumna Hvítserkur przypominająca
ogromnego dinozaura pijącego wodę z Atlantyku. Formacja
skalna i twierdza Borgarvirki.
 
4. DZIEŃ: MYVATN – DIMMUBORGIR – HVERFJALL
– WODOSPADY DETTIFOSS I SELFOSS
Śniadanie. Biskupstwo w Hólar. Fakulatywnie rejs w poszukiwaniu wielorybów – dodatkowo płatny. Spacer po
Akureyri, zwiedzanie najpiękniejszego ogrodu botanicznego w najcieplejszym, choć położonym na dalekiej północy,
mieście Islandii. Myvatn – jeziora muszek, które zwabiają
tu tysiące ptaków. Za sprawą glonów jezioro ma piękny
zielono – błękitny kolor, otacza je sceneria pól lawowych
i wulkanów. Zwiedzanie okolic jeziora m.in. pseudokraterów;
Dimmuborgir – „Czarnych Zamków” – pola lawowego pokrytego labiryntem przedziwnych formacji skalnych. Podejście
na widziany z kosmosu krater Hverfjall. Pole geotermalne
Namaskar przywodzące na myśl pozaziemskie krajobrazy,
pełne gorących sadzawek i kominów wulkanicznych. Obszar
geotermalny Hverarond, który służył amerykańskim astronautom jako miejsce ćwiczeń i testowania kombinezonów

używanych w misjach kosmicznych. Jaskinia Grjótagjá (gorąca podziemna rzeka wykorzystana jako plener zdjęciowy
w serialu Gra o Tron). Wodospad Goðafoss.
 
5. DZIEŃ: FIORDY WSCHODNIE
Śniadanie. Krater Kraftla. Potężne wodospady Dettifoss i Selfoss. Miasteczko Egilsstaðir. Trekking nad jeziorem Lagarfljót.
Spektakularna panorama Fiordów Wschodnich. Przejazd
malowniczą drogą wzdłuż wybrzeża przez miasteczka Reyðarfjörður, Eskifjörður i Neskaupstaður.
 
6. DZIEŃ: LAGUNA JÖKULSÁRLÓN – VÍK –
REYNISFJARA – DYRHOLAEY – WODOSPADY
SELJALANDSFOSS I SKÓGAFOSS
Śniadanie. Wyruszamy z samego rana obwodnicą wyspy na
południowy-zachód, przejeżdżamy przez miasteczko Höfn.
Laguna lodowcowa Jökulsárlón (dla chętnych – rejs amfibią),
położona u podnóża Vatnajokull. Wielkie bloki lodu, odrywając się od lodowca wpadają do jeziora o głębokości 200
metrów, po czym dryfują w kierunku oceanu. To tu kręcono
niektóre sceny do filmów „James Bond” i „Tomb Raider”.
Dłuższa wycieczka po Parku Narodowym Skaftáfell – lodowiec Svinafellsjokull, oraz wodospad Svartifoss, otoczony
amfiteatralnie przez bazaltowe kolumny. Kanion Fjaðrárgljúfur
uznawany za najpiękniejszy kanion kraju i kamienna podłoga
koło Kirkjubæjarklaustur. Vík i czarna plaża, Reynisfjara –
najpopularniejsza plaża wyspy, pokryta czarnym, wulkanicznym piaskiem, z ciekawymi skalnymi formacjami w pobliżu
wybrzeża. Dyrholaey – ogromny łuk skalny wyrastający
z oceanu i latarnia morska na szczycie urwiska – w pogodny
dzień widać stąd doskonale archipelag wulkanicznych wysp
Vestmanna. Obserwacja gniazdujących w pobliżu maskonurów – ptaków będących jednym z symboli Islandii. Przejazd
koło słynnego lodowca Eyjafjallajökull. Panorama na Heklę
(1491 m – najwyższy czynny wulkan Islandii). Zwiedzanie
skarbów południowego wybrzeża: 60 – metrowego wodospadu Seljalandsfoss, pod którym można przejść dookoła oraz
równie wysokiego, lecz potężniejszego Skógafoss.
 
7. DZIEŃ: ZŁOTY KRĄG: PARK NARODOWY
ÞINGVELLIR – DOLINA HAUKADALUR –
GULLFOSS
Śniadanie. Objazd przez tzw. Złoty Krąg. Kerið – jezioro
wulkaniczne wewnątrz krateru wulkanu Grímsnes (wejście
dodatkowo płatne). Skálholt – pierwsze biskupstwo. Gullfoss
– czyli „złoty wodospad”, spadający kaskadowo do głębokiego
wąwozu. Dolina Haukadalur – pełna gorących sadzawek, gdzie
znajduje się obecnie nieaktywny słynny Geysir, ale tuż obok,
jego mniejszy brat „Strokkur” wyrzuca w powietrze słup wody
na wysokość 25 metrów co około 11 minut. Park Narodowy

Þingvellir, miejsce powstania najstarszego parlamentu – Althingu, jezioro Þingvallavatn (możliwość nurkowania lub snorkowania w uskoku, powstałym na styku płyt kontynentalnych
– dodatkowo płatne i po wcześniejszym złożeniu dokumentów
dotyczących stanu zdrowia). Miejscowość Laugarvatn (możliwość kąpieli w uznawanym za jeden z najpiękniejszych na
Islandii kompleksów basenów – dodatkowo płatne).
 
8. DZIEŃ: HVERAGERDI – KRYSUVÍK – REYKJANES
– BLUE LAGOON – WYLOT DO WARSZAWY
Śniadanie. Hveragerði zwane miastem-ogrodem, pełnym
szklarni. Fakultatywnie wycieczka do tunelu lawowego (www.
thelavatunnel.is) – dodatkowo płatna. Reykjavik, czas na
zakupy. Obszar geotermalny Krysuvík, most na zbiegu płyt
tektonicznych między Ameryką a Europą. Objazd półwyspu
Reykjanes, jezioro Kleifarvatn. Fakultatywnie relaksująca
kąpiel w Błękitnej Lagunie. Późnym wieczorem przejazd na
lotnisko w Keflavíku.
9. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

9 DNI

22.06.2019–30.06.2019

10 900 PLN

13.07.2019–21.07.2019

10 900 PLN

10.08.2019–18.08.2019

10 900 PLN

07.09.2019–15.09.2019

10 900 PLN

Istnieje możliwość realizacji wyprawy
już od 2 osób w cenie 12 800 PLN/os.

CENA OBEJMUJE:
• bezpośredni przelot na trasie Warszawa – Keflavík – Warszawa
wraz z bagażem rejestrowanym (istnieje również możliwość
wylotu z Wrocławia)
• zakwaterowanie w apartamentach/pensjonatach/hostelach/
domach wakacyjnych w pokojach dwuosobowych (dopłata do
pokoju 1-osobowego: 1400 PLN/os.)
• śniadania (zakup produktów do samodzielnego przygotowania)
• przejazdy samochodem po Islandii
• opiekę polskiego pilota-przewodnika
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• pozostałych posiłków na Islandii
• biletów wstępu i kosztów atrakcji dodatkowych (m.in. Błękitna Laguna, rejs
w poszukiwaniu wielorybów, rejs po lagunie Jökulsárlón, wycieczka
do wnętrza lodowca, tunel lawowy)
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Realizacja niektórych
punktów uzależniona jest od przejezdności dróg.

WWW.OPALTRAVEL.PL
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ISLANDIA: W POSZUKIWANIU ZORZY POLARNEJ

11 DNI

� Dzika przyroda � Lodowcowe laguny, wodospady, kaniony, kratery, jaskinie, pola geotermalne i łuki skalne
� Widziany z kosmosu krater Hverfjall � Słynne gejzery � Kąpiele w basenach termalnych � Obserwacja wielorybów
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – REYKJAVIK
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Wylot z Warszawy do Reykjaviku lotem bezpośrednim. Przejazd przez byłą bazę wojskową w Keflavíku.
Siedziba prezydenta w Álftanes (Bessastaðir). Przejazd do
miejsca noclegu w Reykjavíku. Nocleg w stolicy Islandii.
 2. DZIEŃ: REYKJAVIK – ZWIEDZANIE STOLICY
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy: kościół luterański Hallgrímskirkja, ogród z rzeźbami Einara Jónssona, spacer ulicą Laugavegur, katedra luterańska Dómkirkja, plac Austurvöllur
oraz siedziba parlamentu (Althing), ratusz miejski, katedra
katolicka na Landakot, staw miejski Tjörnin, sala koncertowa
Harpa. Dla chętnych kąpiel w basenach Laugardalslaug.
Nocleg w Reykjavíku.
 
3. DZIEŃ: FIORD WIELORYBI – HUSAFELL –
REYKHOLT
Po śniadaniu wyjazd ze stolicy w kierunku półwyspu
Snæfellsnes, po drodze dom islandzkiego noblisty Halldóra Laxnessa (Gljúfrasteinn). Podziwianie Wielorybiego
Fiordu (Hvalfjörður). Możliwość wejścia do wnętrza lodowca
(atrakcja fakultatywna). Spacer po znanym z islandzkich
sag Húsafell. Reykholt. Wodospady Hraunfoss i Barnafoss.
Przejazd na nocleg.
 
4. DZIEŃ: KANION KOLUGLJÚFUR – HVÍTSERKUR
– BORGARVIRKI
Śniadanie. Podziwianie panoramy Bifröst. Kanion Kolugljúfur.
Kolumna Hvítserkur. Formacja Borgarvirki. Możliwość kąpieli
w basenach termalnych. Miasteczko Blönduós. Przejazd
na nocleg.
 
5. DZIEŃ: HÓLAR – KÁLFSHAMARSVÍK
Śniadanie. Biskupstwo w Hólar. Formacje bazaltowe w Kálfshamarsvík. Miasteczko Siglufjörður. Możliwość kąpieli
w basenach termalnych. Relaks w Akureyri. Nocleg.
 
6. DZIEŃ: WODOSPAD GOÐAFOSS – MÝVATN –
HVERFJALL – NAMASKAR
Śniadanie. Rejs w poszukiwaniu wielorybów (atrakcja fakultatywna). Wodospad Goðafoss. Mývatn – jezioro muszek,
które zwabiają tu tysiące ptaków. Za sprawą glonów jezioro
ma piękny zielono – błękitny kolor, otacza je sceneria pól
lawowych i wulkanów. Miejscowość Reykjahlíð. Jaskinia
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Grjótagjá. Krater Hverfjall. Pole geotermalne Namaskar przywodzące na myśl pozaziemskie krajobrazy, pełne gorących
sadzawek i kominów wulkanicznych. Obszar geotermalny
Hverarond. Możliwość kąpieli w naturalnym kąpielisku termalnym. Przejazd na nocleg.
 
7. DZIEŃ: WODOSPAD DETTIFOSS – FIORDY
WSCHODNIE
Śniadanie. Wodospad Dettifoss. Przejazd w kierunku Fiordów Wschodnich. Miasteczko Egilsstaðir. Okolice jeziora
Lagarfljót. Przejazd na nocleg.
 
8. DZIEŃ: LAGUNA LODOWCOWA JÖKULSÁRLÓN
– VÍK – REYNISFJARA – WODOSPADY
SELJALANDSFOSS I SKÓGAFOSS
Bardzo wczesny wyjazd i intensywny dzień. Po śniadaniu
wyruszamy z samego rana obwodnicą wyspy na południowy-zachód, przejeżdżamy przez miasteczko Höfn. Laguna
lodowcowa Jökulsárlón (fakultatywnie rejs amfibią) położona
u podnóża Vatnajokull. Wielkie bloki lodu, odrywając się od
lodowca wpadają do jeziora o głębokości 200 metrów, po
czym dryfują w kierunku oceanu. To tu kręcono niektóre
sceny do filmów „James Bond” i „Tomb raider”. Spacer pod
lodowiec Vatnajökull. Vík i czarna plaża, Reynisfjara – najpopularniejsza plaża wyspy, pokryta czarnym, wulkanicznym
piaskiem oraz jaskinią, bazaltowymi kolumnami i ciekawymi
skalnymi formacjami w pobliżu wybrzeża. Przejazd koło
słynnego lodowca Eyjafjallajökull. Zwiedzanie skarbów południowego wybrzeża: 60 – metrowego wodospadu Seljalandsfoss, pod którym można przejść dookoła oraz równie
wysokiego, lecz potężniejszego Skógafoss. Powrót na nocleg.
 
9. DZIEŃ: ZŁOTY KRĄG: PARK NARODOWY
ÞINGVELLIR – DOLINA HAUKADALUR –
GULLFOSS – GEYSIR I STROKKUR
Śniadanie. Wyjazd na tzw. Złoty Krąg. Park Narodowy Þingvellir, miejsce powstania najstarszego parlamentu – Althingu, jezioro Þingvallavatn – drugie największe jezioro kraju,
z wyspami będącymi wierzchołkami wulkanów. Gullfoss –
czyli „złoty wodospad”, spadający kaskadowo do głębokiego
wąwozu. Dolina Haukadalur – pełna gorących sadzawek,
gdzie znajduje się obecnie nieaktywny słynny Geysir, ale
tuż obok, jego mniejszy brat „Strokkur” wyrzuca w powietrze słup wody na wysokość 30 metrów co około 5 minut.

Skálholt – pierwsze biskupstwo. Kerið – jezioro wulkaniczne
wewnątrz krateru wulkanu Grímsnes. Przejazd na nocleg.
 
10. DZIEŃ: HVERAGERÐI – REYKJANES –
KRYSUVIK – BLUE LAGOON – WYLOT DO
WARSZAWY
Śniadanie. Przejazd do Hveragerði – miasta-ogrodu pełnego
szklarni. Objazd półwyspu Reykjanes. Obszar geotermalny Krysuvík, jezioro Kleifarvatn. Elektrownia geotermalna
Reykjanesvirkjun. Dla chętnych relaksująca kąpiel w Błękitnej Lagunie na pożegnanie z Islandią. Przejazd na lotnisko
w Keflavíku. Wylot do Warszawy.
 
11. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

11 DNI

11.03.2019–21.03.2019

9900 PLN

14.10.2019–24.10.2019

9900 PLN

Istnieje możliwość realizacji wyprawy
już od 3 osób w cenie 10 900 PLN/os.

CENA OBEJMUJE:
• przelot bezpośredni na trasie Warszawa – Keflavík – Warszawa
wraz z bagażem rejestrowanym
• zakwaterowanie w apartamentach/pensjonatach/hostelach/
domach wakacyjnych w pokojach dwuosobowych (dopłata do
pokoju 1-osobowego: 1800 PLN/os.)
• śniadania (zakup produktów do samodzielnego przygotowania)
• przejazdy samochodem po Islandii
• opiekę polskiego pilota-przewodnika
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• pozostałych posiłków na Islandii
• biletów wstępu i kosztów atrakcji fakultatywnych (m.in. Błękitna Laguna,
rejs w poszukiwaniu wielorybów, wycieczka do wnętrza lodowca, tunel
lawowy)
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Realizacja niektórych
punktów uzależniona jest od przejezdności dróg.

ISLANDIA I WYSPY OWCZE OD 4 OSÓB

14 DNI

� Dzika przyroda � Lodowcowe laguny, wodospady, kaniony, kratery, jaskinie, pola geotermalne i łuki skalne
� Widziany z kosmosu krater Hverfjall � Słynne gejzery � Kąpiele w basenach termalnych � Obserwacja wielorybów
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – REYKJAVIK
Wylot z Warszawy o godzinie 21:35. Przylot do Keflaviku
o godzinie 23:50. Przejazd na nocleg.
 2. DZIEŃ: ZŁOTY KRĄG
Śniadanie. Dolina Thingvellir, gejzery Geysir i Strokkur,
Złoty Wodospad Gulfoss, najstarsze biskupstwo Skalholt,
najpiękniejszy krater Keri∂. Opcjonalnie trekking w niezwykłym cudzie natury – tunelu lawowym (dodatkowo płatne)
Geotermalny park Hverager∂i. Odwiedzimy plantację roślin
tropikalnych. Wieczorem – wybierzemy się na krótki trekking, a na zakończenie – relaksująca kąpiel w gorącej rzece
w dolinie Reykjadalur.
 3. DZIEŃ: PÓŁWYSEP SNAEFELLSNES
Śniadanie. Trekking do kanionu Raudfeldsgja, Budakirkja
– czarny kościół, malownicze balzaltowe formacje i klify
Arnarstapi, Park narodowy Snaefellsnesjokull, Kirkjufell – najczęściej fotografowana góra na Islandii, Zwiedzanie Muzeum
Rekinów w Bjarnarhofn połączone z degustacją Hakarla i islandzkim obiadem (dodatkowo), farma Eryka Rudego i Leifura
Erikssona – odkrywcy Ameryki.
 4. DZIEŃ: LODOWIEC LANGJOKULL
Spacer do malowniczej latarni morskiej Akranes, Borgarnes
– miasto z sagi o Egilu, Fossatun – park trolli, Reykholt –
miasteczko najsłynniejszego skalda Snorriego Sturlusona,
wodospady Hraunfoss i Barnafossar, Wyprawa do wnętrza
lodowca (dodatkowo), wodospad Glanni, treking na kalderę
wulkanu Grabrok. Kolumna bazaltowa Hvitserkur, twierdza
Borgarvirki.
 5. DZIEŃ: NIEZWYKŁA PÓŁNOC
Śniadanie. Przejazd przez Husavik. Opcjonalnie rejs w poszukiwaniu Wielorybów (dodatkowo płatne), Jezioro Myvatn,

pseudokratery, Dimmuborgir – pole zastygłej lawy w formie
przypominającej zamki i katedry, grota z podziemnym gorącym stawem Grjotagja, trekking na wierzchołek krateru
Hverfjall. Wodospad Godafoss.
 6. DZIEŃ: DZIKI WSCHÓD
Śniadanie. Wulkan Krafla, pole geotermalne Namaskard,
Wodospady Dettifoss i Selfoss, miasto Egilsstadir. Treking
nad jeziorem Lagarfljot. Przejazd do Seydisfjordur. Spacer po
XIX-wiecznym kurorcie z nastrojowymi kawiarniami i ciekawą
architekturą. Przejazd do portu w Seyðisfjörður i wypłynięcie
na Wyspy Owcze.
 7. DZIEŃ: REJS PRZEZ ATLANTYK
O godzinie 15.00 przypłynięcie na Wyspy Owcze do Torshavn. Gjogv – jedna z najpiękniejszych wiosek na Wyspach
Owczych. Przejazd na nocleg do pensjonatu w okolicach
Runavik.
 8. DZIEŃ: MROCZNA VAGAR
Przejazd podmorskim tunelem na wyspę Vagar, a potem
wąskimi tunelami do widowiskowo położonej wioski Gasadalur. Trekking nad jeziorem Leitisvatn do urwistych klifów
opadających z brzegu jeziora wprost do oceanu. Miejscowość
Vestmanna. Spacer po nabrzeżu fiordu. Runavik – opcjonalnie
kolacja ze specjałami kuchni farerskiej (dodatkowo płatne).
 9. DZIEŃ: BAJKOWA STREYMOY
Wyspa Streymoy. Fossa – największy, 140 metrowy wodospad. Tjornuvik – wioska w spektakularnie położonej zatoce
z widokiem na klify. Trekking na punkt widokowy. Przejazd
do najpopularniejszego kurortu Saksun. Trekking do laguny.
Vi∂ Air – jedna z trzech na świecie zachowanych osad wielorybniczych. Kollafjordur – osada z XIX wiecznym drewnianym kościołem. Kirjkubour – osada, w której znajdziemy
dwie średniowieczne katedry i tradycyjne farmy z dachami
krytymi darnią.
 10. DZIEŃ: RAJD PRZEZ CZTERY WYSPY
Wyspa Vi∂oy. Poranny dźwięk dzwonów w wiosce Vi∂arei∂i z widokiem na piękne 700-metrowe klify. Przejazd
na wyspę Bor∂oy. Wioska Muli. Trekking nad klifem. Miasto Klaksvik – stolica północy. Spacer po mieście. Wizyta
w porcie. Przejazd na wyspę Kunoy. W zależności od pogody
trekking w kierunki ruin opuszczonej wioski Skar∂.
 11. DZIEŃ: KIESZONKOWA STOLICA
Przejazd do Torshavn. Zwiedzanie fortu i skansenu. Południowy, relaksujący spacer po centrum miasta. O 14.00
odpływamy promem z Torshavn do Seydisfjordur.
 12. DZIEŃ: OLŚNIEWAJĄCE POŁUDNIE
Rano dopływamy do Seyðisfjörður. Przejazd przez malownicze fiordy wschodnie pod lodowiec Vatnajokull. Laguna
Lodowcowa Jokullsarlon. Kirk. Podejście pod lodowiec

Svinafellsjokull lub trekking w parku narodowym Skaftafell.
Kirkjubaerklaustur – bazaltowa podłoga – zadziwiający cud
natury. Vik – czarna plaża Reynisfjara. Opcjonalnie przejażdżka po czarnej plaży na konikach islandzkich (dodatkowo
płatne). Spektakularny klif Dyrholaey. Wodospady Skogafoss
i Seljalandsfoss. Nocleg w okolicach Selfoss.
 13. DZIEŃ: STOŁECZNA METROPOLIA
Przejazd do Reykjaviku. Kościół Hallgrimskirkja, Muzeum
rzeźb Einara Jonssona – najsłynniejszego islandzkiego symbolisty. Spacer i zwiedzanie centrum miasta: ulica A∂alstraeti
i Laugavegur. Budynek parlamentu, ratusz, Domkirkja, Muzeum Narodowe, Harpa, Sun Voyager, Hof∂atorg. Opcjonalnie uroczysty obiad z islandzkimi przysmakami (dodatkowo
płatne). Trekking po rezerwacie geotermalnym Krysuvik. Most
łączący Amerykę z Europą. Opcjonalnie kąpiel w Błękitnej
Lagunie (dodatkowo płatne). Przejazd na lotnisko.
 14. DZIEŃ: POWRÓT DO WARSZAWY
Przelot z Keflaviku do Warszawy 00:30–06:35.

TERMIN I CENY: 

9 DNI

06.04.2019–19.04.2019

13 000 PLN

27.04.2019–05.05.2019

13 000 PLN

22.06.2019–30.06.2019

13 000 PLN

13.07.2019–21.07.2019

13 000 PLN

10.08.2019–18.08.2019

13 000 PLN

CENA OBEJMUJE:
• przelot bezpośredni na trasie Warszawa – Keflavík – Warszawa
wraz z bagażem rejestrowanym (20 kg)
• 6 noclegów na Islandii, 4 noclegi na Wyspach Owczych,
2 noclegi na promie – wszystkie noclegi w domach/hostelach/
guesthouse’ach w pokojach (kajutach) kilkuosobowych
(możliwość dopłaty do pokoju 2-osobowego (dopłata:
1300 PLN/os.)
• śniadania (uczestnicy samodzielnie przygotowują śniadania z
produktów dostarczonych przez organizatora)
• przejazdy samochodem po Islandii
• opiekę polskiego pilota-przewodnika
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• posiłków (oprócz śniadań)
• biletów wstępów i kosztów atrakcji fakultatywnych (m.in. Błękitna Laguna,
rejs w poszukiwaniu wielorybów)
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Realizacja niektórych
punktów uzależniona jest od przejezdności dróg.

WWW.OPALTRAVEL.PL
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DLA KONESERÓW

PORTUGALIA: AZORY – RAJ NA KRAŃCU EUROPY OD 2 OSÓB

11 DNI

� Wyjazdy w dowolnych terminach � Odkrywanie dziewiczych szlaków jednych z najpiękniejszych wysp Europy
� Wulkaniczne szczyty � Sao Miguel, Terceira, Pico, Faial
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – PONTA DELGADA
Wylot do Ponta Delgada z przesiadką w Lizbonie. Przylot
do stolicy Azorów – magicznego Ponta Delgada na wyspie
Sao Miguel. Transfer do hotelu i nocleg.
 2. DZIEŃ: SAO MIGUEL
Śniadanie. Przejazd górską drogą nad jeziora Sete Cidades.
Po drodze podziwiamy niesamowite widoki na porośniętą
gęstym lasem równinną część wyspy. Jeziora Sete Cidades
to miejsce magiczne – ich kolorowe wody w odcieniach
turkusu i zieleni odbijają krajobraz w każdym szczególe, a położenie jezior w największym na Azorach kraterze wulkanu
sprawia, że pobyt tutaj, to jak wyprawa do zaczarowanej
krainy. W drodze powrotnej zwiedzanie plantacji ananasów.
Po południu czas wolny. Nocleg.
 3. DZIEŃ: SAO MIGUEL – FURNAS
Śniadanie. Przejazd do Furnas, słynącego z bogatego w egzotyczne rośliny parku botanicznego Terra Nostra. To także
okazja do błogiego lenistwa i relaksu w gorących źródłach.
W drodze powrotnej odwiedziny w jedynej w tej części
Europy plantacji herbaty. Obiad w trakcie wycieczki. Powrót
do hotelu. Nocleg.
 4. DZIEŃ: PONTA DELGADA
Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek i indywidualne zwiedzanie. Ponta Delgada to tradycyjne, żyjące swoim tempem
miasto portowe. Wśród wąskich uliczek ukryte są liczne
nostalgiczne kawiarenki, a niewielkie place wypełnione są
za dnia niewielkimi straganami. Warto zanurzyć się w świat
życia portu i spacerować wzdłuż przystani, podziwiając liczne
przybijające do brzegu łodzie. Nocleg w hotelu.
 5. DZIEŃ: TERCEIRA
Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot na wulkaniczną wyspę Terceira – zwaną „fioletową wyspą”. Ta niewielka, ale
urocza wyspa wyłania się z Atlantyku nagle, a dawne stożki
wulkaniczne – obecnie porośnięte lasem wzgórza sprawiają,
że krajobraz Terceiry na długo pozostaje w pamięci. Transfer
do hotelu Angra Garden. Czas wolny. Nocleg.
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EUROPA

 6. DZIEŃ: TERCEIRA
Śniadanie. Całodzienna wyprawa jeepem 4×4 dookoła
Terceiry w poszukiwaniu najbardziej urokliwych miejsc na
wyspie. Zwiedzanie Algar do Carvao – głębokich na niemal
100 metrów jaskiń, których czarne ściany opadają niemal
pionowo. Uroku jaskiniom dodaje ich urozmaicona budowa
– stalagmity, stalaktyty oraz zimne podziemne jeziora toną
w ciemnościach, które rozświetlają tylko punktowe lampy.
Przejazd do Biscoitos – zwiedzanie niezwykłego Muzeum
Wina oraz naturalnych basenów wulkanicznych. W czasie
wycieczki obiad. Powrót do hotelu. Nocleg.
 7. DZIEŃ: TERCEIRA – HORTA (FAIAL)
Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot na wyspę Failal zwaną „Błękitną Wyspą” od różnorodnych odcieni tego koloru,
używanych tradycyjnie do dekorowania domów. Głównym
miastem wyspy jest Horta. Znajdujący się tu port jachtowy,
jeden z ważniejszych w regionie, nadaje miastu wyjątkowy,
kosmopolityczny charakter. W licznych knajpkach, które rozsiane są dookoła portu, można dołączyć do gromadzących
się tu ludzi z każdego zakątka świata. Transfer do hotelu
Horta. Czas wolny w Horcie. Nocleg.
 8. DZIEŃ: FAIAL – PICO – FAIAL
Śniadanie. Transfer do portu. Rejs na wyspę Pico, gdzie
znajduje się najwyższy szczyt Portugalii (2351 m n.p.m.),
któremu wyspa zawdzięcza swą nazwę. Całodzienny objazd po najciekawszych zakątkach wyspy, której przyroda
przyciąga amatorów wypoczynku na łonie natury. Powrót
łodzią na Faial. Transfer do hotelu. Nocleg.
 9. DZIEŃ: FAIAL
Śniadanie. Całodzienna wycieczka jeepem 4×4. Przejazd do
Caldeira – podziwianie ogromnego krateru, którego średnica
ma ponad 2 km, a ściany opadają 400 metrów w dół. Jest
to najwyższy punkt tej wyspy – dzika przyroda jest tu tak
unikalna, że krater jest obecnie jednym z najważniejszych
w Portugalii rezerwatów przyrody. Następnie przejazd do
Capelinhos, jednej z głównych atrakcji na Faial; możliwość

obejrzenia skutków erupcji z 1957 roku, która przeobraziła
krajobraz, niszcząc pola i domy, a jednocześnie dała początek
nowemu lądowi. Zwiedzanie muzeum ukazującego ewolucję
wybuchów wulkanicznych. W czasie wycieczki obiad. Powrót
do hotelu. Nocleg.
 10. DZIEŃ: FAIAL
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek i indywidualne zwiedzanie miasta i wyspy. Nocleg.
 11. DZIEŃ: HORTA – WARSZAWA
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy (przez
Lizbonę). Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 
Wyjazd w dowolnym terminie

11 DNI
1550 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty wewnętrzne Ponta Delgada – Terceira – Horta
• zakwaterowanie w hotelach 3*/4*, w pokojach 2-osobowych
• śniadania, obiad w czasie wycieczek w dniu 3, 6 i 9
• transfery lotniskowe i portowe
• zwiedzanie zgodnie z programem z anglojęzycznym kierowcąprzewodnikiem (na Pico tylko kierowca)
• bilet na rejs na trasie Faial – Pico – Faial
• bilety wstępów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
•p
 rzelotu na trasie Warszawa – Ponta Delgada, Horta – Warszawa (przez
jeden z portów lotniczych) – od 1300 PLN od osoby
•o
 pcjonalnej dopłaty do kolacji w hotelach: 220 EUR
Uwaga: Istnieje możliwość dopłaty do pokoju o wyższym standardzie/widoku
na morze lub do hotelu o wyższym standardzie w części wypoczynkowej
programu.

SZKOCJA DELUXE Z NOCLEGAMI W ZAMKACH

8 DNI

� Noclegi w królewskim stylu � Magiczne wrzosowiska w pełni kwitnienia � Degustacja whisky
� Słynne jeziora – Loch Lomond i Loch Ness � Edynburg – jedno z najpiękniejszych miast Europy
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – EDYNBURG
Wylot z Warszawy do Edynburga. Powitanie na lotnisku.
Przejazd do miasta, a następnie wycieczka panoramiczna.
Edynburg jest stolicą Szkocji i jednym z najpiękniejszych
miast Europy, leżącym pomiędzy skalistymi wzgórzami,
z których rozciąga się widok na morze. Jest to miasto z charakterem – czar szkockiej stolicy czeka na nas w licznych
zakamarkach i uliczkach miasta. Centrum Edynburga dzieli
się na Stare i Nowe Miasto – obie części zostały wpisane na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1995 r. The Royal
Mile („Królewska Mila’’) jest główną arterią Starego Miasta
i łączy Zamek Edynburski z Pałacem Holyrood, oficjalną
rezydencją Brytyjskiej Królowej w Szkocji. Wąskie uliczki
i archaiczna architektura Starego Miasta kontrastuje z szerokimi alejami i okazałymi budynkami na Nowym Mieście.
Odwiedziny w Zamku Edynburskim, który dominuje nie
tylko w krajobrazie Edynburga, ale też w historii Szkocji.
Przejazd do hotelu na nocleg.
 
2. DZIEŃ: DUMFRIES HOUSE – AD RATTRAY –
ZAMEK GLENAPP
Dziś po śniadaniu wyjedziemy z Edynburga w kierunku
Ayrshire. Nasz pierwszy przystanek to posiadłość Dumfries
House. Ocalony interwencją Księcia Walii w 2007, Dumfries
House łączy w sobie architekturę Roberta Adama z meblami
Thomasa Chippendale’a oraz wiodących XVIII-wiecznych
szkockich stolarzy. Dom i oryginalne umeblowanie, które
stanowi niemal 10% istniejących na świecie dzieł Chippendale’a, są jednym z najważniejszych pomników szkockiego
Oświecenia. Wycieczka pod przewodnictwem miejscowego
eksperta, by podziwiać splendor i wspaniałe wnętrza tej
XVIII-wiecznej posiadłości. Ruszamy dalej w drogę, by odkryć
prawdziwą twarz szkockiej whisky. W AD Rattray Whisky
Experience dowiemy się, w jaki sposób whisky powstaje oraz
jak, z upływem czasu, dojrzewa i nabiera indywidualnego
smaku i charakteru. Podczas sesji degustacyjnej zostanie
nam oddany na wyłączność Tasting Room, gdzie zasiądziemy
wokół pięknego, zabytkowego stołu, a gospodarz poprowadzi nas przez krainę smaków wybranych specjalnie dla
nas gatunków whisky. Po wizycie wyruszamy do zamku
Glenapp, gdzie spędzimy noc. Usytuowany na 36 akrach
terenów zielonych, Glenapp Castle to datujący się na 1870
szkocki zamek w stylu baronialnym. Obecnie znajduje się
tu iście królewski hotel z tradycyjnie urządzonymi pokojami, z których każdy został indywidualnie zaprojektowany

i umeblowany zabytkowymi meblami. W niektórych pokojach
znajdziemy działające kominki, zaś apartamenty oferują
wspaniały widok na pobliskie morze.
 
3. DZIEŃ: PARK NARODOWY TROSSACHS –
GLENCOE – INVERLOCHY CASTLE
Dziś po śniadaniu wyruszamy na północ. Po drodze zatrzymamy się w malowniczej wiosce Luss w Parku Narodowym
Trossachs i zobaczymy słynne jezioro Loch Lomond, które uznawane jest przez Szkotów za najpiękniejsze jezioro
w kraju. Swoją sławą przyćmiewa nawet bardziej znane poza
Szkocją Loch Ness razem ze swoim legendarnym potworem
Nessie. Zapewne dlatego, że z jeziorem wiąże się ciekawa
historia związana z whisky, co dla Szkotów jest ważniejsze
niż mitologiczne bestie. O tej porze roku mamy również
szansę zobaczyć piękne wrzosowiska w pełni kwitnienia.
Nasz następny przystanek to dolina Glencoe – urzekająca niezwykłym krajobrazem o każdej porze roku. Glencoe
w języku gaelickim oznacza ‘Dolina Łez’, co ma związek
z krwawymi wydarzeniami w przeszłości. Glencoe ma opinię
jednej z najbardziej malowniczych dolin w Szkocji. Jej urok
został także doceniony przez filmowców. Dolinę pokazano
w filmie „Harry Potter i więzień Azkabanu” oraz w przygodach Jamesa Bonda „Skyfall”. Okazja do zdjęć zapewniona.
Kontynuujemy podróż do zamku Inverlochy, gdzie spędzimy
noc. Luksusowy hotel Inverlochy Castle położony jest pośród
pięknych krajobrazów szkockiego regionu West Highlands.
Ten wielokrotnie nagradzany hotel i restauracja mieszczą się
w budynku z XIX wieku i otoczone są bujną zielenią drzew
iglastych oraz błękitem pobliskiego jeziora. Wszystkie pokoje
są luksusowo urządzone w indywidualnym stylu, zaś z okien
pokoi roztacza się piękny widok na góry. Hotelowa restauracja, która cieszy się międzynarodową renomą, zaprasza
na specjały nowoczesnej kuchni brytyjskiej. Lokal ten jest
polecany przez najbardziej wpływowe przewodniki kulinarne.
 
4. DZIEŃ: GLENFINNAN – WYSPA SKYE –
THE FAIRY POOLS – TALISKER DISTILLERY –
ZAMEK EILEAN DONAN
Dziś po śniadaniu wyprawimy się na wyspę Skye. Po drodze
zobaczymy słynny wiadukt Glenfinnan, a jeśli dopisze nam
szczęście – być może ujrzymy przejeżdżający nim parowóz.
Widok ten może wydać się Państwu znajomy – to za sprawą
filmów o przygodach Harry’ego Pottera, w których właśnie
po tym wiadukcie przejeżdża słynny Hogwarts Express.
Następnie czeka nas przeprawa promem na wyspę Skye.

Jednym z niezapomnianych widoków na wyspie Skye są The
Fairy Pools, piękne naturalne wodospady i baseny z krystalicznie czystą wodą. Przyciągają one co roku tysiące turystów
z całego świata, a ci najodporniejsi na niskie temperatury
mogą tu spróbować własnych sił w pływaniu w lodowatej
wodzie. Mniej żądni adrenaliny zwiedzający mają tu zapewnioną doskonałą okazję do zdjęć. Przejeżdżając przez
malownicze wrzosowiska udajemy się do następnego punktu
naszego programu – destylarni Talisker. Nasz następny przystanek to destylarnia whisky Talisker – jedyna destylarnia na
wyspie Skye, usadowiona na brzegu jeziora Loch Harport,
z widokiem na dramatyczne wzgórza Cuillins. Talisker to wyjątkowa whisky o lekko torfowym, przydymionym posmaku.
Czeka nas wycieczka po destylarni zakończona degustacją
tego wyjątkowego trunku. Opuszczamy wyspę Skye jadąc
mostem Skye Bridge i zatrzymujemy się przy zamku Eilean
Donan. Jest on jednym z najbardziej rozpoznawanych zamków w Szkocji, a jego podobizna widnieje prawdopodobnie
na większej liczbie kalendarzy, niż zdjęcie jakiegokolwiek
innego zamku. Bez cienia przesady można powiedzieć, że jest
on ikoną Szkocji. Powracamy na noc do Inverlochy Castle.
 
5. DZIEŃ: LOCH NESS – KANAŁ KALEDOŃSKI –
ZAMEK URQUHART – INVERNESS
Dziś czeka nas wyprawa do słynnego Loch Ness, zaś po drodze zatrzymamy się przy malowniczym Kanale Kaledońskim,
czyli drodze wodnej łączącej zatokę Moray Firth na Morzu
Północnym z zatoką Firth of Lorne na Oceanie Atlantyckim.
Ten zaprojektowany w 1773 r. Przez J. Watta i zbudowany
w latach 1803–1822 przez T. Telforda kanał o łącznej długości 95 km ma obecnie przede wszystkim duże znaczenie
turystyczne, a oczy żeglarzy cieszą niesamowite widoki po
obu stronach kanału. Wyruszamy dalej i zatrzymujemy się
w Fort Augustus na południowym krańcu słynnego na cały
świat jeziora Loch Ness, a następnie odwiedzamy leżący na
brzegu jeziora zamek Urquhart. Zamek Urquhart to romantyczna ruina na zachodnim brzegu Loch Ness. Mówi się,
że najsłynniejszy potwór tej krainy – Nessie – zamieszkuje
grotę pod zamkiem. Legenda ta, piękne widoki i urok samej
ruiny przyciągają tutaj od wielu lat rzesze turystów. Choć
do naszych czasów zachowały się jedynie ruiny, zamek
ten w okresie średniowiecza był jednym z największych
w całej Szkocji, a jego historia sięga XVIII wieku. Ostatnim
zaś gościem tej budowli był mały garnizon protestancki
podczas rewolucji jakobińskiej, który, aby zamek nie doWWW.OPALTRAVEL.PL
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stał się w ręce wroga, wysadził go w powietrze. Po wizycie
w zamku kontynuujemy podróż na północ – do Inverness.
Inverness to jedno z siedmiu szkockich miast. Położone
jest na południu regionu Highlands, na brzegu rzeki Ness.
Przyozdobione różowymi blankami zamku niczym koroną
i obficie udekorowane kwiatami, Inverness jest kwitnącym
miastem z bogactwem miejsc do odwiedzenia i zobaczenia.
Na Starym Mieście znajdziemy wiele zabytkowych budynków, które możemy podziwiać przy okazji zaglądania do
lokalnych sklepów. Samo miasto jest niewielkie, zwarte
i łatwe w nawigacji. Po panoramicznej wycieczce po mieście
– powrót do hotelu.
 
6. DZIEŃ: HOUSE OF BRUAR – ZAMEK BLAIR –
DUNKELD HERMITAGE – THE FORTH ROAD
BRIDGE – EDYNBURG
Dziś po śniadaniu wymeldowujemy się z hotelu i ruszamy
w podróż powrotną do Edynburga. Po drodze zatrzymujemy
się w House of Bruar – domu handlowym specjalizującym
się w praktycznej i funkcjonalnej, a zarazem pięknej odzieży
z naturalnych włókien o barwach inspirowanych szkockim
krajobrazem. Znajdziemy tu także wiele innych sklepów, na
przykład wędkarski czy z produktami do domu i ogrodu. Są
tu również doskonale zaopatrzone delikatesy oraz galeria
sztuki, mająca w ofercie współczesne obrazy o tematyce
wiejskiej, autorstwa ponad 80 brytyjskich artystów. Nasz
kolejny przystanek to zamek Blair, posiadłość należąca do
rodu Murray – książąt Hrabstwa Atholl. Obecny właściciel
zamku jest posiadaczem jedynej prywatnej armii w Europie!
Blair Castle jest obecnie jednym z największych pałaców
na terenie Szkocji. Wiele zamkowych pomieszczeń wyposażonych jest w cenne, obrazy, meble i hafty gromadzone
tu od pokoleń. Wewnątrz posiadłości znajduje się muzeum,
które oferuje zwiedzanie pomieszczeń zamku pełnych kolekcji broni, trofeów zwierząt, a także pamiątek związanych
z rodem Murray’ów. W sumie w skład Blair Castle wchodzi
30 pokoi i w każdym można znaleźć coś wartego obejrzenia.
Po wizycie w zamku jedziemy do Dunkeld, skąd udajemy się
na spacer do pobliskiej pustelni. Obiekt ten został stworzony
w XVIII wieku jako część posiadłości Dunkeld House i stanowi jeden z najbardziej ozdobnych budynków ogrodowych
w Szkocji. Posiada on przeszklony balkon, z którego odwiedzający mogą podziwiać grzmiący tuż poniżej wodospad.
Ruszamy dalej w drogę. Jedziemy do Edynburga, zatrzymując
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się po drodze w miasteczku rybackim South Queensferry, by
zobaczyć imponującą konstrukcję żelazną – most kolejowy
zawieszony nad rzeką Forth, który kiedyś był najdłuższym
mostem tego typu na świecie. Obiekt ten został wpisany
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, na pewno jest
więc wart kilku zdjęć! Do „kolekcji’’ mostów na zatoce Firth
of Forth dołączył niedawno kolejny – otwarty w 2017 roku
most Queensferry Crossing. Ten podwieszany most jest
najnowszą chlubą Szkocji. Zakwaterowanie w Edynburgu.
OPCJONALNIE: Wieczorem proponujemy kolację
połączoną z degustacją szkockiej whisky poprowadzoną
przez doświadczonego ambasadora ze stowarzyszenia The
Scotch Malt Whisky Society. To wyjątkowe stowarzyszenie,
butelkujące jedne z najlepszych i najrzadszych whisky na
świecie posiada niezwykłą ofertę whisky pochodzącej
z pojedynczego słodu i pojedynczych beczek (single cask
single malt whisky). Ponieważ wszystkie butelki dostępne są
jedynie w takiej ilości, jaka została „zlana” z konkretnej beczki,
smak raz opróżnionej i wypitej zawartości każdej beczki ginie
na zawsze, pozostając jedynie w pamięci tych, którzy mieli
szansę jej skosztować! Czyni to degustację jeszcze bardziej
ekscytującą, pozwalając członkom stowarzyszenia poczuć
się bardzo wyjątkowo.
 7. DZIEŃ: PAŁAC HOLYROOD – ROYAL MILE
Dziś po śniadaniu proponujemy wycieczkę po Pałacu Holyrood. Jest on oficjalną rezydencją monarchy Wielkiej Brytanii w Szkocji. Pałac stoi u dołu Royal Mile w Edynburgu,
na przeciwległym końcu od edynburskiego zamku i jest
wykorzystywany jako miejsce uroczystości państwowych
i oficjalnych przyjęć. Z pałacu wyruszymy na spacer po Royal
Mile, podziwiając ciasne zaułki Starego Miasta. Zatrzymamy
się też przy katedrze św. Idziego, która swego czasu stanowiła centrum szkockiej reformacji. Royal Mile, „Królewska
Mila’’, łączy dwie królewskie rezydencje: Zamek oraz Pałac
Holyroodhouse, który jest oficjalną rezydencją Królowej
podczas jej wizyt w Szkocji. Przy Royal Mile znajdziemy też
wiele restauracji, kafejek, pubów i sklepików.
OPCJONALNIE: Po południu sugerujemy wizytę w Szkockim
Muzeum Narodowym. Wielka Galeria emanuje elegancją ze
swymi wiktoriańskimi filarami, spektakularnymi schodami
i jasnym, wypełnionym światłem atrium o szklanym dachu.
Wyjątkowe eksponaty, od żeliwnej fontanny po nubijski
posąg, przyciągają uwagę i przypominają o pozostałych

zbiorach muzealnych. To zapierające dech w piersiach tło
jest dodatkowo wzbogacone licznymi eksponatami, z których
składa się czteropiętrowe Window on the World („Okno na
świat”) – największa instalacja muzealna w Wielkiej Brytanii.
Alternatywnie proponujemy zakupy w centrum miasta.
OPCJONALNIE: Dziś wieczór proponujemy obejrzenie
tradycyjnego spektaklu: wieczór szkocki. Jest to wspaniały
sposób na uczczenie naszego ostatniego wieczoru w tym
kraju. W czasie trzydaniowej kolacji usłyszymy brzmienie
szkockiej kapeli ludowej oraz posłuchamy „przemowy do
haggis” – najsłynniejszej szkockiej potrawy. Będzie też okazja,
aby przekonać się osobiście czy szkocki haggis wygrywa
smakiem z naszą rodzimą kaszanką. Powrót do hotelu.
 8. DZIEŃ: EDYNBURG – WARSZAWA
Po śniadaniu czas wolny. Następnie transfer na lotnisko
i wylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

8 DNI

03.07.2019-10.07.2019

3830 GBP

05.08.2019–12.08.2019

3830 GBP

02.09.2019–09.09.2019

3830 GBP

* Płatne w Polsce w GBP lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
GBP w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie: Warszawa – Edynburg – Warszawa
(z przesiadką) – linie rejsowe, z bagażem rejestrowanym
• zakwaterowanie hotelu i zamkach: Principal Hotel
w Edynburgu, Glenapp Castle, Inverlochy Castle
• prywatne transfery z i na lotnisko oraz prywatny transport
• śniadania w hotelu/zamkach
• opiekę polskiego przewodnika i kierowcy na całej trasie
• przeprawę promem z wyspy Skye
• zwiedzanie: Zamek Edynburski, Dumfries House, AD Rattray
+ degustacja whisky, Jacobite Cruise, Zamek Blair, Pałac
Holyrood
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
•p
 osiłków poza śniadaniami
•e
 w. atrakcji fakultatywnych

MOŁDOWIA – TERRA INCOGNITA OD 6 OSÓB

6 DNI

� Mołdawia to mały kraj w Europie Wschodniej, przez którego terytorium przeszły liczne burze dziejowe, niszcząc nieraz dużo,
acz zawsze zostawiając coś, co można wykorzystać. Mołdawianie zbudowali swą kulturę na bazie nie tylko rodzimych tradycji, ale
i w oparciu o wpływy greckie, rzymskie, tureckie, rosyjskie, ukraińskie, rumuńskie, niemieckie, żydowskie i polskie. W sumie mamy tu
pod każdym względem tygiel kulturowy – co widać w strojach ludowych, języku, muzyce, tradycji winiarskiej i kulinarnej. Wszystko to
przekłada się na pierwsze wrażenie z Mołdawii – niby wszystko znajome, ale – zupełnie inne. I, oczywiście, wielką zaletą Mołdawii jest
to, że jest to praktycznie rzecz biorąc terra incognita dla turystyki zorganizowanej. Nie wszyscy nawet wiedzą, gdzie ten kraj jest, a jeśli
wiedzą, to zawsze jeszcze pozostaje konfrontacja z mitem – ale o tym już później.
 1. DZIEŃ: PRZYLOT DO KISZYNIOWA
Przylot do Kiszyniowa. Powitanie przez przedstawiciela Opal
Travel. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg.
 
2. DZIEŃ: ZWIEDZANIE KISZYNIOWA – ORHEIUL
VECHI
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Kiszyniowa – poznajemy
stolicę. Kiszyniów, którego rumuńską nazwę wymawiamy jak
„kiszyneu” to 800-tysięczne miasto, które jest zarazem młode
i stare. Spacer po centrum to prawie powrót do carskiej
Rosji, natomiast kilka kroków dalej czeka nas konfrontacja
z postsowiecką przeszłością. Turyści zwykle oglądają Łuk
Triumfalny (zwany też Świętą Bramą”) – pomnik o nieoczywistym pochodzeniu, pomnik Stefana cel Mare – pomnik
wędrujący i mający za sobą burzliwy związek małżeński z poetką, budynek tady Miejskiej – z którego co godziną rozlega się hymn miasta („Moje białe miasto, kamienny kwiat”),
katedrę prawosławną i katolicką (obok niej – ławka Jana
Pawła II, nieoczekiwana atrakcja) i inne, pomniejsze obiekty.
Następnie przejazd do Orheiul Vechi – najpopularniejszego w Mołdawii kompleksu widokowo – archeologicznego.
Kanion, wapienne skały z setkami jaskiń i jedyna w swoim
rodzaju podróż w czasie – zejście do jaskiniowej cerkwi/
klasztoru. W owym klasztorze mamy okazję zobaczyć cele
wyryte i niegdyś zamieszkane przez prawosławnych ascetów
i spotkać ich następcę – tajemniczego, milczącego mnicha.
Plus oczywiście wejście na skalny taras, z którego rozpościera się widok sprzed setek lat. Przejazd do pensjonatu
Casa Sub Stinca (Trebujeni). Przejażdżka powozem, warsztaty
kulinarne i obiadokolacja połączona z występem zespołu
ludowego. Przejazd z Trebujeni do Kiszyniowa. Powrót do
hotelu. Nocleg.
 
3. DZIEŃ: CAUSENI – CHATEAU PURCARI
Śniadanie w hotelu. Przejazd z Kiszyniowa do Causeni. Zwiedzanie Cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej. Następnie udamy
się do Chateau Purcari, który wygląda nieco jak zamek
Draculi i jest najstarszym (instytucjonalnym) wytwórcą win
w Mołdawii. W Purcari mamy okazję nie tylko spróbować
win docenianych przez królową brytyjską, ale i samemu
uczestniczyć w procesie wyrobu trunku – zbierać winogrona,
wyciskać z nich sok i konfekcjonować butelki. Niezapomniane
wrażenia. Zwiedzanie Winiarni Chateau Purcari, degustacja

4 rodzajów win. Powrót do Kiszyniowa. Obiadokolacja w restauracji. Powrót do hotelu. Nocleg.
 
4. DZIEŃ: TWIERDZA W BENDERACH/TIGHINIE –
TYRASPOL
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Twierdzy w Benderach/Tighinie – piętnastowiecznej cytadeli dopiero niedawno otwartej
dla turystów. Twierdza ma arcyciekawą historię – był w niej
baron Munchausen (można tu zobaczyć jego słynną kulę
armatnią), rządzono z niej Szwecją, toczono krwawe boje
w podziemiach, strzelano do Białej Damy. Ponadto stacjonowały tu rakiety wymierzone we wrogów ZSRR. Kolejny
punkt wycieczki – miasto Tyraspol, stolica Naddniestrza.
Pod płaszczem wielkiego Lenina z piaskowca toczy się tu
schizofreniczne ideologicznie życie. Miasta strzeże czołg
z epoki II wojny światowej, a pod sierpem i młotem wiszą reklamy telefonii komórkowej, której zasięg kończy się
po przekroczeniu granicy nieistniejącego de iure państwa.
Króluje tu niespotykana nigdzie indziej waluta – rubel naddniestrzański. Kilka banknotów i monet zawsze zostaje na
pamiątkę. Obiad w restauracji Kumanek – kuchnia ukraińska.
Zwiedzanie Tyraspola. Czas na zakupy – supermarket Sheriff.
Powrót do Kiszyniowa. Kolacja w restauracji La Placinta.
Powrót do hotelu. nocleg
 
5. DZIEŃ: KLASZTOR CAPRIANA – CRICOVA –
ASCONI
Śniadanie w hotelu. Przejazd do klasztoru Capriana – unikalnego obiektu, z którym związana jest historia mołdawskiej
cerkwi prawosławnej. Capriana leży wśród lasów i wzgórz.
Czaruje nie tylko architekturą, ale i atmosferą. Po monastyrze
pora na odwiedzenie głównej atrakcji turystycznej Mołdawii
– winiarni Cricova. Wycieczka odbywa się pod ziemią, do 100
metrów pod poziomem skał. Unikalna okazja dowiedzieć się
prawie wszystkiego o produkcji win musujących, zobaczyć,
gdzie trzyma swą kolekcję win Donald Tusk i Wladimir Putin.
Cricova to jedno wielkie zaskoczenie dla turysty. Nic nie
przygotuje na wrażenia, które wynosimy z tej wycieczki.
Oczywiście, połączonej z degustacją 5 rodzajów win. Po
Cricova – krótka podróż do winiarni Asconi, której wyroby
znane są już i cenione i w Polsce. Asconi to skrzyżowanie
technologicznego raju z mołdawską karczmą. Niewątpliwie
interesujący i inspirujący obiekt, w którym, w przeciwień-

stwie do Cricova, która jest niby katedrą wina, panuje nastrój
przyjacielskiego spotkania. Obiad, zwiedzanie, degustacja,
obiadokolacja w Winiarni Asconi. W programie – degustacja
5 rodzajów win.
 
6. DZIEŃ: CZAS NA ZAKUPY
I POWRÓT DO POLSKI
Śniadanie w hotelu. Czas wolny. Czas na zakupy – Piata
Centrala i inne miejsca handlu w Kiszyniowie. Transfer na
lotnisko. Powrót do Polski.
OPCJONALNIE: przejazd do wsi Bulboaca, do winiarni Castel
Mimi. Mimi to spełnienie marzeń miejscowego biznesmena,
polityka i filantropa, który na początku XX wieku na zapadłej
wsi zbudował imponujący chateau. Mimi oferuje zwiedzanie,
degustacje i – zachęca do powrotu do Mołdawii, ponieważ
mieści się tu także kurort spa, w którym zdrowie i piękno
bierze się z winnych okładów i kąpieli.

TERMIN I CENY: 

6 DNI

01.05.2019–06.05.2019

1750 PLN + 695 EUR

06.05.2019–11.07.2019

1750 PLN + 695 EUR

20.08.2019–25.08.2019

1750 PLN + 695 EUR

01.09.2019–06.09.2019

1750 PLN + 695 EUR

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie: Warszawa – Kiszyniów – Warszawa
• zakwaterowanie w hotelu
• prywatne transfery z i na lotnisko oraz prywatny transport
• śniadania w hotelu oraz posiłki według programu
• opiekę polskojęzycznego przewodnika i kierowcy na całej
trasie wycieczek
• wycieczki wymienione w programie
• bilety wstępu zgodnie z planem podróży
• degustacje wymienione w programie
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• ew. atrakcji fakultatywnych
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Wyprawa z autorem przewodników National Geographic

WYSPY OWCZE CLASSIC OD 4 OSÓB

7 DNI

Podczas wycieczki przejedziemy wzdłuż i wszerz główne wyspy archipelagu Wysp Owczych. Będziemy poruszać się malowniczymi,
wysokogórskimi drogami i wąskimi tunelami przeszywającymi piętrzące się skały lub zanurzającymi się pod powierzchnię oceanu. Zatrzymamy się, by fotografować owce spacerujące pomiędzy tradycyjnymi domkami krytymi torfem. Zdobędziemy najwyższy szczyt
archipelagu i nieraz zachwycimy się potężnymi klifami i błękitnymi fiordami. Wybierzemy się także na spektakularne, zamieszkałe
przez tysiące maskonurów klify wyspy Mykines.
 
1. DZIEŃ: PRZYLOT NA WYSPY OWCZE –
ATRAKCJE WYSPY VAGAR
Spotykamy się na lotnisku i z przesiadką w Kopenhadze
lecimy na Wyspy Owcze – autonomiczne terytorium zamorskie Danii. Spoglądamy na archipelag Faroe z lotu ptaka
i lądujemy na dawnym wojskowym lotnisku, które kiedyś
było sercem bazy brytyjskiej Navy na wyspie Vágar. Najmłodszym tunelem na Wyspach Owczych przejeżdżamy do
wyżynnej Gasadalur – wioski niczym książkowe Bullerbyn,
w której żyje 17 mieszkańców, i która aż do 2003 roku
była całkowicie odcięta od świata. Przespacerujemy się
po osadzie, podziwiając tradycyjną farerską architekturę
i zatrzymamy się na punkcie widokowym, z którego można
napawać się obezwładniającym pięknem wodospadu Mulafossur, opadającego z wysokiego klifu wprost w ciemną toń
Atlantyku. W drodze powrotnej zatrzymamy się na punkcie
widokowym, skąd podziwiać można panoramę słynnych ze
zdjęć na okładkach z folderów turystycznych bezludnych
wysp Tindhólmur i Gáshólmur. Odwiedzimy też znanego
z nordyckiej mitologii upiora Nixa, który strzeże jeziora
Sørvágvatn. Następnie urządzimy plener fotograficzny w starej wiosce rybackiej, przy tradycyjnych farerskich domkach
z dachami pokrytymi darnią, pomiędzy którymi spacerują
owce. Przejedziemy przez pięknie położone nad jeziorem
miasteczko Sandavágur i dotrzemy do miejsca, skąd roztacza
się niezwykła panorama na mroczną Trøllkonufingur – skałę
przypominającą szpon trollicy.
 
2. DZIEŃ: WYSPA MYKINES – VAGAR – STREYMOY
– EYSTUROY
Z samego rana ruszamy do portu w Sørvágur. To stąd – jeśli
dopisze pogoda – wypłyniemy na Mykines – najdzikszą i najbardziej malowniczą z całego archipelagu Wysp Owczych.
Na pokonanie dwukilometrowej trasy wiodącej do smukłej
latarni morskiej mamy kilka godzin, ale nie będziemy się
nudzić ani minuty. Stromą ścieżką, zabezpieczoną metalowymi poręczami, pokonamy kilkusetmetrowy klif. Potem
przejdziemy przez wiszący most, pod którym często baraszkują foki, a w sezonie jest możliwość podglądania tysięcy
par uroczych maskonurów. W wielu miejscach zatrzymamy
się na sesję fotograficzną, bo to jeden z najpiękniejszych
plenerów na świecie. Z drżeniem serca oczekując na powrót
do cywilizacji (wszak prom przypływa na Mykines tylko,
gdy nie ma dużych fal) chętni będą mieli możliwość skosztować słynnej zupy rybnej w jedynej na wyspie restauracji.
Czeka nas powrotny rejs z zapierającymi dech w piersiach
widokami na strome klify wysp Tindhólmur i Gáshólmur.
Potem podoceanicznym tunelem dostaniemy się na wyspę
Streymoy. Dotrzemy do Streymin – jedynego na świecie
mostu samochodowego przerzuconego nad Atlantykiem,
łączącego wyspy Streymoy i Eysturoy.
UWAGA! Rejsy na Mykines są zależne od niezwykle kapryśnej pogody Wysp Owczych. Jeżeli rejsy na Mykines będą
odwołane, w zamian zaoferujemy Państwu spektakularny
rejs na wyspę Kunoy ze słynną farerską syrenką.
 
3. DZIEŃ: VESTMANNA – WYSPA STREYMOY
Kolejny, pełen wrażeń dzień rozpoczynamy od pożywnego
śniadania, a następnie jedziemy na wyspę Stremoy w kierunku portowej miejscowości Vestmanna. Tu wsiadamy na pokład statku i ruszamy na rejs na Klify Vestmanna (wycieczka
fakultatywna). To najstarsza atrakcja turystyczna na wyspie
– podróż po morskich jaskiniach, kluczenie w labiryncie wysokich na ponad 300 metrów pionowych ścian i obserwacja
maskonurów, ostrygojadów, mew i petreli. Po dwugodzinnym
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rejsie wyruszamy na zwiedzanie wyspy Streymoy. Odwiedzimy Kollafjordur, spokojną osadę z z XIX-wiecznym drewnianym kościołem, a także Vi∂ Air – jedną z trzech na świecie
zachowanych wiosek wielorybników. Będziemy podziwiać
Fossa – największy na Wyspach Owczych, 140-metrowy,
dwukaskadowy wodospad. W Haldórsvík zobaczymy unikalny oktagonalny kościół z 1856 roku. Wąska droga na
szerokość jednego samochodu, która prowadzi miejscami nad
przepaścią i wije się wzdłuż skalistego fiordu, doprowadzi nas
do do Tjørnuvík – cichej wioski z biało-czarną plażą w spektakularnie położonej zatoce z widokiem na owiane legendą
klify-trolle Risin i Kellingin. Wybierzemy się na trekking na
punkt widokowy nad miasteczkiem, jednym z najstarszych
szlaków, znanych Wikingom już ponad tysiąc lat temu. Po
powrocie na wyspę Eysturoy przejedziemy widokową trasą przez góry aż do miejscowości Ei∂i. Stąd udamy się na
spacer na szczytach klifów, w stronę spektakularnych skał,
które według legendy są zaklętymi trollami, zaskoczonymi
przez promienie słoneczne, gdy próbowały zaciągnąć Wyspy
Owcze do swej rodzinnej Islandii. Po pełnym wrażeń dniu
wrócimy na nocleg.
 
4. DZIEŃ: WYSPY BOR∂OY – VI∂OY – KUNOY –
STREYMOY ORAZ SAKSUN
Tego dnia przejedziemy przez kilka wysp archipelagu, ale
najpierw zagłębiamy się pod dno oceanu i dojeżdżamy na
wyspę Bor∂oy. Pokonując kolejne tunele i groble przedostaniemy się na wyspę Vi∂oy. Spacerem udamy się do zatoki
i kościółka w Vi∂arei∂i. Stąd rozpościera się zapierająca
dech w piersiach panorama na otwarty ocean. Żeby jednak
docenić 750-metrowe klify otaczające Vi∂arei∂i, musimy
wrócić na wyspę Bor∂oy i piękną trasą widokową, tuż nad
falami Atlantyku, dotrzeć do wioski Muli. Stąd udamy się
na trekking, by zobaczyć majestatyczną ścianę Ennibergu –
jednego z najwyższych klifów na świecie. Kolejną wyspą z archipelagu, którą poznamy, jest prawie niezamieszkała Kunoy.
Jeżeli pogoda pozwoli, to z Klaksvik udamy się na widokowy
lot helikopterem (wycieczka fakultatywna) do Tórshavn. To
prawdopodobnie najtańsza tego typu atrakcja w Europie,
więc warto się skusić. Ze stolicy wracamy widokową trasą
wiodącą przez górzyste serce wyspy Streymoy, przez najstarszy szlak handlowy na Wyspach Owczych. Na koniec dnia
udamy się przepiękną, widokową trasą do spektakularnie
położonej wioski Saksun. Odwiedzimy miejscowy kościółek
i wybierzemy się na trekking, do malowniczej laguny, która
w czasie odpływu niemal w całości wysycha, a gdy morze
przybiera, pieści nasze oczy głębokim błękitem morskiej toni.
 
5. DZIEŃ: TORSHAVN – KIRKJUBOUR,
A DLA CHĘTNYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK –
PONTONY RIB I KONIE
Po śniadaniu wyjeżdżamy do Tórshavn – stolicy Wysp
Owczych. Zobaczymy tu fort obronny i przespacerujemy
się do zabytkowej latarni morskiej. Zwiedzimy także zespół krytych darnią drewnianych budowli, które są siedzibą
najwyższych władz i parlamentu. Tinganes zwołano po raz
pierwszy już w 850 roku, gdy w większości krajów nowożytnej Europy idee demokracji i parlamentaryzmu nikomu
jeszcze nie przychodziły do głowy. Promenadą pełną kawiarnianych ogródków przejdziemy przez port, do którego wpływają wielkie promy pasażerskie i przy odrobinie
szczęścia zobaczymy słynną Norrönę – luksusowy prom
atlantycki pływający na najdłuższej linii promowej świata.
Odwiedzimy także katedrę Dómkirkjan z 1609 roku i słynny
amfiteatr Trappan w którym mieszkańcy i turyści oglądają

letnie koncerty. Tórshavn to jednak nie tylko pomniki historii,
ale także rozrywka. W czasie wolnym będzie możliwość przespacerowania się głównym deptakiem handlowym Vaglið,
odwiedzenia modnych restauracji i sklepów z tradycyjnym
rękodziełem, a także nowoczesnych salonów skandynawskiego designe’u. Ale to nie koniec atrakcji. Chętni będą mieli
możliwość wycieczki szybkimi łodziami RIB na zamieszkaną
jedynie przez jedną rodzinę wyspę Koltur lub rejs do klifów na wyspie Hestur (wycieczki fakultatywne). Następnie
zwiedzimy Kirkjubøur. Od wczesnego Średniowiecza było
to najbardziej pożądane miejsce na całym archipelagu, bo
układ prądów sprawiał, że morze wyrzucało tu na brzeg
cenne pnie syberyjskich świerków. Na pozbawionych lasów
wyspach, twarde drewno, które azjatyckie rzeki niosły do
Oceanu Arktycznego i dalej dryfowało aż do Wysp Owczych
– były ogromnym kapitałem. Nic dziwnego, że mieszkańcy
Kirkjubøur uznawani byli za najbogatszych wyspiarzy. Spory
majątek miał tu też kościół. W annałach zapisał się szczególnie XIV-wieczny biskup Erlendur, który uznał, że romańska
katedra świętego Olafa nie odpowiada jego oczekiwaniom
i postanowił wznieść pierwszą na Wyspach Owczych katedrę
św. Magnusa w stylu gotyckim. Zobaczymy też najstarszy
dom na Wyspach Owczych. Od 17 pokoleń w tym budynku mieszka rodzina Paturssonów, która otworzyła tu
małe, prywatne muzeum. Możliwość przejażdżki konnej po
malowniczych terenach z oszałamiającymi widokami (wycieczka fakultatywna 1,5 godziny, umiejętności jeździeckie
nie są wymagane). Wracamy do pensjonatu widokową trasą
wiodącą przez górzyste serce wyspy Streymoy, najstarszym
szlakiem handlowym na Wyspach Owczych.
 
6. DZIEŃ: SLAETTARATINDUR (NAJWYŻSZY
SZCZYT WYSP OWCZYCH) – WYSPA EYSTUROY
Po śniadaniu, pełni werwy wyruszamy w góry, na Slaettaratindur – najwyższy szczyt Wysp Owczych (882 m n.p.m.).
TERMIN I CENY: 

7 DNI

29.04.2019–05.05.2019

8500 PLN

12.06.2019–18.06.2019

8500 PLN

17.06.2019–23.06.2019

8500 PLN

13.09.2019–19.09.2019

8500 PLN

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• opiekę doświadczonego polskojęzycznego pilota-przewodnika,
autora przewodników National Geographic
• noclegi w hotelach lub apartamentach z łazienką i kuchnią
• śniadania przygotowywane przez opiekuna grupy
• transfer z/na lotnisko w Vagar
• transport na wyspach samochodem osobowym lub busem
(w zależności od liczby uczestników)
• ubezpieczenie komunikacyjne, opłaty drogowe, parkingowe,
opłaty za podmorskie tunele
• ubezpieczenie turystyczne KL i NNW
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu do/z Vagar – bilet w obie strony z bagażem rejestrowanym to
koszt ok. 1500 zł. Kwota pobrana przez Organizatora na poczet wykupienia
przelotu na trasie Warszawa-Vagar-Warszawa jest jednocześnie zaliczką
za wycieczkę
• wstępów do muzeów i rezerwatów, przepraw promowych
(ok. 200–250 DKK)
• wycieczek i atrakcji fakultatywnych
• dpłaty do pokoju jednoosobowego
• usług nie wymienionych w programie

Wyprawa z autorem przewodników National Geographic

WYSPY OWCZE EXPRESS OD 4 OSÓB

5 DNI

� Podczas wycieczki przejedziemy wzdłuż i wszerz główne wyspy archipelagu Wysp Owczych. Będziemy poruszać się malowniczymi,
wysokogórskimi drogami i wąskimi tunelami przeszywającymi piętrzące się skały lub zanurzającymi się pod powierzchnię oceanu. Zatrzymamy
się, by fotografować owce spacerujące pomiędzy tradycyjnymi domkami krytymi torfem. Zdobędziemy najwyższy szczyt archipelagu i nieraz
zachwycimy się potężnymi klifami i błękitnymi fiordami. Wybierzemy się także na spektakularne, zamieszkałe przez tysiące maskonurów
klify wyspy Mykines.
 
1. DZIEŃ: PRZYLOT NA WYSPY OWCZE –
ATRAKCJE WYSPY VAGAR – STREYMOY
Lecimy na Wyspy Owcze – autonomiczne terytorium zamorskie Danii. Spojrzymy na archipelag Faroe z lotu ptaka
i wylądujemy na dawnym wojskowym lotnisku, które kiedyś
było sercem bazy brytyjskiej na wyspie Vágar. Najmłodszym
tunelem na Wyspach Owczych przejeżdżamy do wyżynnej
Gasadalur – wioski niczym książkowe Bullerbyn, w której żyje
17 mieszkańców, i która aż do 2003 roku była całkowicie odcięta od świata. Przespacerujemy się po osadzie podziwiając
tradycyjną farerską architekturę i zatrzymamy się na punkcie
widokowym, z którego można napawać się obezwładniającym
pięknem wodospadu Mulafossur, opadającego z wysokiego
klifu wprost w ciemną toń Atlantyku. W drodze powrotnej
zatrzymamy się w widokowym miejscu, z którego najlepiej
podziwiać panoramę słynnych ze zdjęć na okładkach z folderów turystycznych bezludnych wysp Tindhólmur i Gáshólmur.
Przejedziemy przez piękne miasteczko Sandavágur i dotrzemy
do miejsca, skąd roztacza się niezwykła panorama na mroczną Trøllkonufingur – skałę przypominającą szpon trollicy.
Następnie dotrzemy do Streymin – jedynego na świecie
mostu samochodowego przerzuconego nad Atlantykiem,
łączącego wyspy Streymoy i Eysturoy.
 
2. DZIEŃ: VESTMANNA – WYSPY STREYMOY
I EYSTUROY
Kolejny, pełen wrażeń dzień rozpoczynamy od pożywnego
śniadania, a następnie jedziemy na wyspę Streymoy w kierunku portowej miejscowości Vestmanna. Tu wsiadamy na
pokład statku i ruszamy na niezwykle poruszający rejs na
Klify Vestmanna (wycieczka fakultatywna). To najstarsza
atrakcja turystyczna na wyspie – podróż po morskich jaskiniach, kluczenie w labiryncie wysokich na ponad 300
metrów pionowych ścian i obserwacja maskonurów, ostrygojadów, mew i petreli. Po dwugodzinnym rejsie wyruszamy
na zwiedzanie wyspy Streymoy. Odwiedzimy Kollafjordur,
spokojną osadę z z XIX-wiecznym drewnianym kościołem,
a także Vi∂ Air – jedną z trzech na świecie zachowanych
wiosek wielorybników. Będziemy podziwiać Fossa – największy na Wyspach Owczych, 140-metrowy, dwukaskadowy
wodospad. W Haldórsvík zobaczymy unikalny oktagonalny
kościół z 1856 roku. Wąska droga na szerokość jednego samochodu, która prowadzi miejscami nad przepaścią
i wije się wzdłuż skalistego fiordu, doprowadzi nas do do
Tjørnuvík – cichej wioski z biało-czarną plażą w spektakularnie położonej zatoce z widokiem na owiane legendą
klify-trolle Risin i Kellingin. Wybierzemy się na trekking na
punkt widokowy nad miasteczkiem, jednym z najstarszych
szlaków, znanych już Wikingom ponad tysiąc lat temu. Po
powrocie na wyspę Eysturoy przejedziemy widokową trasą
przez góry aż do miejscowości Ei∂i. Stamtąd wysokogórską
trasą widokową do nadmorskiego miasteczka Gjogv. Główną
atrakcją jest tu 200-metrowa gardziel skalistego wąwozu
w samym sercu miasta. Miejsce jest niezwykle fotogeniczne.
Kilka lat temu, na szczycie spektakularnego klifu postawiono
ławeczkę Marii, na której przysiadła podczas zwiedzania
Wysp Owczych duńska królowa. Zwiedzimy też miasteczko,
które jest prawdziwą perłą wśród farerskich osad.
 
3. DZIEŃ: SLAETTARATINDUR (NAJWYŻSZY
SZCZYT WYSP OWCZYCH) – WYSPY BOR∂OY –
VI∂OY – KUNOY – STREYMOY ORAZ SAKSUN
Po śniadaniu, pełni werwy wyruszamy w góry, na Slaettaratindur – najwyższy szczyt Wysp Owczych (882 m n.p.m.).
Podejście stromą ścieżką zajmuje około godziny i wymaga

nieco wysiłku. Ale w zamian możemy ogarnąć wzrokiem
sporą część archipelagu. Widok jest niezrównany. Warto
też się uważnie rozglądać, bo według legendy na płaskim
wierzchołku – jak tłumaczy się nazwa Slaettaratindur, elfy
ukrywały złoty skarb. Tego dnia przejedziemy przez kilka
wysp archipelagu, ale najpierw zagłębiamy się pod dno
oceanu i tunelem dojeżdżamy na wyspę Bor∂oy. Pokonując kolejne tunele i groble przedostaniemy się na wyspę
Vi∂oy. Spacerem udamy się do zatoki i kościółka w Vi∂arei∂i.
Stąd rozpościera się zapierająca dech w piersiach panorama na otwarty ocean. Żeby jednak docenić 750-metrowe
klify otaczające Vi∂arei∂i, musimy wrócić na wyspę Bor∂oy
i piękną trasą widokową, tuż nad falami Atlantyku, dotrzeć
do wioski Muli. Stąd udamy się na trekking, by zobaczyć
majestatyczną ścianę Enniberg – jeden z najwyższych klifów
na świecie. Kolejną wyspą z archipelagu, którą poznamy,
jest prawie niezamieszkała Kunoy. To tu rozegrała się jedna
z największych farerskich tragedii, gdy w Wigilię 1913 roku
wszyscy mężczyźni żyjący w wiosce Skar∂ utonęli walcząc
z rozszalałym oceanem. Kobiety pozostały same i jeszcze
przez kilka lat próbowały żyć i pracować w małej wiosce na
szczycie klifu, ale w końcu opuściły swe domy i przeniosły
się do nieodległego Klaksvik – stolicy północnego zachodu.
Żeby zobaczyć ruiny domów sprzed stu lat, trzeba się wspiąć
stromą ścieżką na wysokość ponad 600 metrów. Przejdziemy
fragment tej trasy, by zobaczyć panoramę z klifów Kunoy.
Jeżeli pogoda pozwoli, to z Klaksvik udamy się na widokowy
lot helikopterem (wycieczka fakultatywna) do Tórshavn. To
prawdopodobnie najtańsza tego typu atrakcja w Europie,
więc warto się skusić. Ze stolicy ruszymy przepiękną, widokową trasą do spektakularnie położonej wioski Saksun
– ulubionego letniska Farerów nad malowniczą laguną, która
w czasie odpływu niemal w całości wysycha, a gdy morze
przybiera, pieści nasze oczy głębokim błękitem morskiej toni.
 
4. DZIEŃ: TÓRSHAVN – KIRKJUBOUR,
A DLA CHĘTNYCH AKTYWNY WYPOCZYNEK –
PONTONY RIB I KONIE ORAZ TRADYCYJNA
KOLACJA FARERSKA
Po śniadaniu ruszymy do stolicy Wysp Owczych. W Tórshavn
zobaczymy fort obronny, zbudowany tuż przy porcie, by
strzegł miasta przed atakami tureckich piratów, którzy w poszukiwaniu jasyru zapuszczali się aż tak daleko na północny
Atlantyk. Przespacerujemy się do zabytkowej latarni morskiej.
Zwiedzimy także zespół krytych darnią drewnianych budowli,
które są siedzibą najwyższych władz i parlamentu. Tinganes
zwołano po raz pierwszy już w 850 roku, gdy w większości
krajów nowożytnej Europy idee demokracji i parlamentaryzmu nikomu jeszcze nie przychodziły do głowy. Promenadą
pełną kawiarnianych ogródków przejdziemy przez port, do
którego wpływają wielkie promy pasażerskie i przy odrobinie
szczęścia zobaczymy słynną Norrönę – luksusowy prom
atlantycki pływający na najdłuższej linii promowej świata.
Odwiedzimy także katedrę Dómkirkjan z 1609 roku i słynny
amfiteatr Trappan z którego mieszkańcy i turyści oglądają
letnie koncerty. Tórshavn to jednak nie tylko pomniki historii.
W czasie wolnym przespacerujemy się głównym deptakiem
handlowym Vaglið i będziemy mieli możliwość odwiedzić
sklepy z tradycyjnym rękodziełem, a także nowoczesne salony skandynawskiego designe’u. Ze stolicy wracamy do
pensjonatu widokową trasą wiodącą przez górzyste serce
wyspy Streymoy, przez najstarszy szlak handlowy na Wyspach
Owczych. Następnie jedziemy do Kirkjubøur. Od wczesnego
Średniowiecza było to najbardziej pożądane miejsce na całym

archipelagu, bo układ prądów sprawiał, że morze wyrzucało
tu na brzeg cenne pnie syberyjskich świerków. Na pozbawionych lasów wyspach, twarde drewno, które azjatyckie
rzeki niosły do Oceanu Arktycznego i dalej dryfowało aż do
Wysp Owczych – to był ogromny kapitał. Nic dziwnego, że
mieszkańcy Kirkjubøur uznawani byli za najbogatszych wyspiarzy. Spory majątek miał tu też kościół. W annałach zapisał
się szczególnie XIV-wieczny biskup Erlendur, który uznał,
że romańska katedra świętego Olafa nie odpowiada jego
oczekiwaniom i postanowił wznieść pierwszą na Wyspach
Owczych katedrę św. Magnusa w stylu gotyckim. Zobaczymy
też najstarszy dom na Wyspach Owczych. XI-wieczna farma
należała kiedyś do biskupa Erlendura. Prawdopodobnie to
tu, w 1298 roku wydał dokument o wypasie owiec, zwany
potocznie „owczym listem”. Od 17 pokoleń w tym budynku mieszka rodzina Paturssonów, która otworzyła tu małe,
prywatne muzeum. Możliwość przejażdżki konnej po malowniczych terenach z oszałamiającymi widokami (wycieczka
fakultatywna 1,5 godziny, umiejętności jeździeckie nie są
wymagane). Dla chętnych możliwość wycieczki szybkimi
łodziami RIB na zamieszkaną jedynie przez jedną rodzinę
wyspę Koltur lub klify na wyspie Hestur (wycieczki fakultatywne). Powrót do pensjonatu trasą widokową przez górzyste
serce wyspy. Wieczorem weźmiemy udział w tradycyjnych
warsztatach kulinarnych. Nauczymy się przyrządzać potrawy
farerskie na bazie owoców morza i jagnięciny i wspólnie
zjemy pożegnalną kolację farerską (atrakcja fakultatywna).
 
5. DZIEŃ: ATRAKCJE WYSPY VÁGAR – POWRÓT
Z WYSP OWCZYCH
Po śniadaniu podoceanicznym tunelem udamy się na wyspę Vágar. Urządzimy plener fotograficzny w starej wiosce
rybackiej, przy tradycyjnych farerskich domkach z dachami
pokrytymi darnią, pomiędzy którymi spacerują owce. OdTERMIN I CENY: 

5 DNI

01.06.2019–05.06.2019

6900 PLN

15.06.2019–19.06.2019

6900 PLN

06.07.2019–10.07.2019

7400 PLN

20.07.2019–24.07.2019

7400 PLN

01.08.2019–05.08.2019

7400 PLN

15.08.2019–19.08.2019

7400 PLN

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• opiekę doświadczonego polskojęzycznego pilota-przewodnika,
autora przewodników National Geographic
• noclegi w hotelach lub apartamentach z łazienką i kuchnią
• śniadania przygotowywane przez opiekuna grupy
• transfer z/na lotnisko w Vagar
• transport na wyspach samochodem osobowym lub busem (w
zależności od liczby uczestników)
• ubezpieczenie komunikacyjne, opłaty drogowe, parkingowe,
opłaty za podmorskie tunele
• ubezpieczenie turystyczne KL i NNW
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu do/z Vagar – bilet w obie strony z bagażem rejestrowanym to koszt
ok. 1500 zł. Kwota pobrana przez Organizatora na poczet wykupienia przelotu
na trasie Warszawa-Vagar-Warszawa jest jednocześnie zaliczką za wycieczkę
• wstępów do muzeów i rezerwatów, przepraw promowych (ok. 200-250 DKK)
• wycieczek i atrakcji fakultatywnych
• dopłaty do pokoju jednoosobowego
• usług nie wymienionych w programie

WWW.OPALTRAVEL.PL
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Wyprawa z autorem przewodników National Geographic

THE BEST OF WYSPY OWCZE OD 4 OSÓB

7 DNI

Podczas wycieczki poznamy największe i najważniejsze wyspy archipelagu Wysp Owczych. Będziemy poruszać się malowniczymi,
wysokogórskimi drogami i wąskimi tunelami przeszywającymi piętrzące się skały lub zanurzającymi się pod powierzchnię oceanu. Będziemy
fotografować owce spacerujące pomiędzy tradycyjnymi domkami krytymi torfem. Zdobędziemy najwyższy szczyt archipelagu i zachwycimy
się potężnymi klifami i błękitnymi fiordami.
 
1. DZIEŃ: ARCHIPELAG NA ATLANTYKU
Spotykamy się na lotnisku i z przesiadką w Kopenhadze lecimy na Wyspy Owcze – autonomiczne terytorium zamorskie
Danii. Spojrzymy na archipelag z lotu ptaka i wylądujemy
na dawnym wojskowym lotnisku, które było sercem bazy
brytyjskiej na wyspie Vágar. Odwiedzimy Kollafjordur, spokojną osadę z XIX-wiecznym drewnianym kościołem, a także
Vi∂ Air – jedną z trzech na świecie zachowanych wiosek
wielorybników. Następnie dotrzemy do Streymin – jedynego
mostu nad Atlantykiem, łączącego wyspy Streymoy i Eysturoy. Zachód słońca będziemy podziwiać już nad błękitnymi
wodami Skálafjør∂ur.
 
2. DZIEŃ: SPEKTAKULARNE KLIFY I NIEZWYKŁE
WODOSPADY
Po śniadaniu wsiadamy do samochodu i podmorskim tunelem przejeżdżamy na wyspę Vágar. Ruszamy na nasz pierwszy większy trekking, nad jezioro Leitisvatn. Przemierzymy
szlak prowadzący do widowiskowych klifów, spektakularnie
łączących jezioro z ciemnymi wodami oceanu. Zadumamy się
nad surowym pięknem wodospadu Bøsdalafossur, gdzie tysiąc lat temu okrutni Wikingowie wykonywali wyroki śmierci.
Po ożywczym spacerze udajemy się do miasteczka portowego Sørvágur, a stamtąd do malowniczo położonej wioski
Bøur. Wąską drogą, przez najmłodszy tunel na Wyspach
Owczych, przejeżdżamy do wyżynnej Gasadalur – wioski
niczym książkowe Bullerbyn, w której żyje mniej niż 20
mieszkańców, i która aż do 2003 roku była całkowicie odcięta od świata. Podziwiając tradycyjną farerską architekturę
wychodzimy na trekking w stronę klifów. Tam zachwycimy się
obezwładniającym widokiem wodospadu Mulafossur, opadającego z wysokiej skały wprost w toń Atlantyku. Następnie
ruszymy w dalszą drogę, by podziwiać panoramę słynnych ze
zdjęć na okładkach folderów turystycznych wysp Tindhólmur
i Gáshólmur. Odwiedzimy też znanego z nordyckiej mitologii
upiora Nixa, który strzeże jeziora Sørvágvatn. Następnie
urządzimy plener fotograficzny w starej wiosce rybackiej,
przy tradycyjnych farerskich domkach z dachami pokrytymi
darnią, pomiędzy którymi spacerują owce. Przejedziemy
przez miasteczko Sandavágur i dotrzemy do miejsca, skąd
roztacza się niezwykła panorama na mroczną Trøllkonungur
– skałę przypominającą szpon trollicy.
 
3. DZIEŃ: MROCZNE LEGENDY I MASKONURY
Kolejny pełen wrażeń dzień rozpoczynamy od śniadania,
a następnie jedziemy w kierunku portowej miejscowości
Vestmanna. Tu wsiadamy na pokład statku i wypływamy na
niezwykle poruszający rejs na Klify Vestmanna (wycieczka
fakultatywna). To najstarsza atrakcja turystyczna na wyspie
– podróż po morskich jaskiniach, kluczenie w labiryncie wysokich na ponad 300 metrów pionowych ścian i obserwacja
maskonurów, ostrygojadów, mew i petreli. Po dwugodzinnym
rejsie wyruszamy na zwiedzanie wyspy Streymoy. Będziemy podziwiać Fossa – najwyższy na Wyspach Owczych,
140-metrowy, dwukaskadowy wodospad. W Haldórsvík
zobaczymy unikalny oktagonalny kościół z 1856 roku. Wąska
droga nad przepaścią doprowadzi nas do Tjørnuvík – cichej
wioski z biało- -czarną plażą i spektakularnym widokiem na
owiane tajemnicą skały – Risin i Kellingin. Według legendy są
zaklętymi trollami, zaskoczonymi przez promienie słoneczne,
gdy próbowały zaciągnąć Wyspy Owcze do swej rodzinnej
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Islandii. Wybierzemy się na trekking na punkt widokowy nad
miasteczkiem, przechodząc jednym z najstarszych szlaków,
znanym Wikingom już ponad tysiąc lat temu. Następnie
ruszymy widokową trasą przez góry, aż do miejscowości Ei∂i.
 
4. DZIEŃ: RAJD PRZEZ CZTERY WYSPY
Tego dnia przejedziemy przez kilka wysp archipelagu, ale
najpierw zagłębiamy się pod dno oceanu i dojeżdżamy na
wyspę Bor∂oy. Pokonując kolejne tunele i groble przedostaniemy się na wyspę Vi∂oy. Spacerem udamy się do zatoki
i kościółka w Vi∂arei∂i. Stąd rozpościera się zapierająca
dech w piersiach panorama na otwarty ocean. Żeby jednak
docenić 750-metrowe klify, trasą widokową tuż nad falami
Atlantyku dotrzemy do wioski Muli. Stąd udamy się na trekking, by zobaczyć majestatyczną ścianę Enniberg – jeden
z najwyższych klifów na świecie. Kolejną wyspą którą poznamy, jest prawie niezamieszkała Kunoy. Zwiedzamy Klaksvik
– stolicę północnego zachodu. Jeżeli pogoda pozwoli, udamy
się na widokowy lot helikopterem (wycieczka fakultatywna)
do Tórshavn. Ze stolicy wracamy widokową trasą wiodącą
przez górzyste serce wyspy Streymoy, przez najstarszy szlak
handlowy na Wyspach Owczych. Dla chętnych możliwość
przejażdżki konnej widokową trasą (umiejętności jeździeckie
nie są konieczne).
 
5. DZIEŃ: TÓRSHAVN – KIESZONKOWA STOLICA
Po śniadaniu wyjeżdżamy do Tórshavn – stolicy Wysp
Owczych. Metropolia, w której żyje co czwarty obywatel
Faroe, liczy trzynaście tysięcy mieszkańców. Zatem, jeśli
chodzi o populację, góruje nad naszą Rabką-Zdrojem, ale
przegrywa z Koluszkami. Zobaczymy tu fort obronny, przespacerujemy się do zabytkowej latarni morskiej. Zwiedzimy
także zespół krytych darnią budowli – siedzibę najwyższych władz i parlamentu. Tinganes zwołano w 850 roku,
gdy w większości krajów nowożytnej Europy idee parlamentaryzmu nikomu jeszcze nie przychodziły do głowy.
Promenadą pełną kawiarnianych ogródków przejdziemy
przez port, z którego wyruszają promy atlantyckie i przy
odrobinie szczęścia zobaczymy słynną Norrönę, pływającą
na najdłuższej linii promowej świata. Odwiedzimy także
katedrę Dómkirkjan z 1609 roku i miejski amfiteatr Trappan.
W czasie wolnym przespacerujemy się głównym deptakiem
Vaglið odwiedzając sklepy z tradycyjnym rękodziełem, a także
nowoczesne salony skandynawskiego designe’u. Ale to nie
koniec atrakcji. Po południu jedziemy do Kirkjubøur. Od
wczesnego Średniowiecza było to najbardziej pożądane
miejsce na całym archipelagu, bo układ prądów sprawiał,
że morze wyrzucało tu na brzeg cenne pnie syberyjskich
świerków. Na pozbawionych lasów wyspach, twarde drewno, które azjatyckie rzeki niosły do Oceanu Arktycznego
i dalej dryfowało aż do Wysp Owczych – było ogromnym
kapitałem. Nic dziwnego, że mieszkańcy Kirkjubøur uznawani byli za najbogatszych wyspiarzy. Spory majątek miał
tu też kościół. W annałach zapisał się XIV-wieczny biskup
Erlendur, który uznał, że romańska katedra świętego Olafa
nie odpowiada jego oczekiwaniom i postanowił wznieść
pierwszą na Wyspach Owczych potężną katedrę św. Magnusa w stylu gotyckim. Zobaczymy też najstarszy dom na
Wyspach Owczych. Od 17 pokoleń w budynku mieszka
ta sama rodzina, która otworzyła tu małe muzeum. Dla
chętnych możliwość zapierającego dech w piersiach pędu

po falach szybkimi pontonami RIB do potężnych klifów na
wyspie Hestur (wycieczka fakultatywna).
 
6. DZIEŃ: WYSOKOGÓRSKA PRZYGODA
Po obfitym śniadaniu, pełni werwy wyruszamy w góry, na
Slaettaratindur – najwyższy szczyt Wysp Owczych (882 m
n.p.m.). Podejście stromą ścieżką wynagrodzi nam niezrównany widok ze szczytu. Warto też uważnie się rozglądać, bo
według legendy elfy ukryły tu skarb. Po zejściu udajemy się
wysokogórską trasą widokową do nadmorskiego miasteczka
Gjogv z 200-metrową gardzielą skalistego wąwozu w samym
sercu osady. Na szczycie spektakularnego klifu postawiono
ławeczkę Marii, na której przysiadła podczas wizyty w tym
miejscu duńska monarchinii. Po niemal tygodniu wędrowania
po Wyspach Owczych jesteśmy już gotowi, by wejść jeszcze
głębiej w lokalną kulturę. Pojedziemy do Runaviku, by złożyć
wizytę w rodzinnym sklepie z farerskimi swetrami. Następnie
będziemy mieli możliwość uczestniczenia w tradycyjnych warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Polkę mieszkającą od
12 lat na Faroe. Nauczymy się przyrządzać lokalne potrawy
i wspólnie zjemy kolację farerską (atrakcje fakultatywne).
 
7. DZIEŃ: BŁĘKITNA LAGUNA
Po śniadaniu ruszymy widokową trasą do spektakularnie
położonej wioski Saksun – ulubionego letniska Farerów.
Odwiedzimy miejscowy kościółek i wybierzemy się na ostatni na Wyspach Owczych trekking, do malowniczej laguny
Pollurin, która w czasie odpływu niemal całkiem wysycha,
a gdy morze przybiera, pieści nasze oczy głębokim błękitem.
Następnie przejedziemy na lotnisko w Vágar i pełni emocji
i niezapomnianych wrażeń, ruszymy w drogę do domu.
TERMIN I CENY: 

7 DNI

07.06.2019–13.06.2019

10 500 PLN

20.06.2019–26.06.2019

10 500 PLN

01.07.2019–07.07.2019

10 500 PLN

25.07.2019–31.07.2019

10 500 PLN

22.08.2019–28.08.2019

10 500 PLN

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• opiekę doświadczonego polskojęzycznego pilota-przewodnika,
autora przewodników National Geographic
• noclegi w hotelach lub apartamentach z łazienką i kuchnią
• śniadania przygotowywane przez opiekuna grupy
• transfer z/na lotnisko w Vagar
• transport na wyspach samochodem osobowym lub busem
(w zależności od liczby uczestników)
•u
 bezpieczenie komunikacyjne, opłaty drogowe, parkingowe,
opłaty za podmorskie tunele
• ubezpieczenie turystyczne KL i NNW
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu do/z Vagar – bilet w obie strony z bagażem rejestrowanym to
koszt ok. 1500 zł. Kwota pobrana przez Organizatora na poczet wykupienia
przelotu na trasie Warszawa-Vagar-Warszawa jest jednocześnie zaliczką
za wycieczkę
• wstępów do muzeów i rezerwatów, przepraw promowych
(ok. 200–250 DKK)
• wycieczek i atrakcji fakultatywnych
• dopłaty do pokoju jednoosobowego
• usług nie wymienionych w programie

Wyprawa z autorem przewodników National Geographic

WYSPY OWCZE VIP OD 4 OSÓB

7 DNI

� Podczas wycieczki przejedziemy wzdłuż i wszerz główne wyspy archipelagu Wysp Owczych. Będziemy poruszać się malowniczymi,

wysokogórskimi drogami i wąskimi tunelami przeszywającymi piętrzące się skały lub zanurzającymi się pod powierzchnię oceanu. Zatrzymamy
się, by fotografować owce spacerujące pomiędzy tradycyjnymi domkami krytymi torfem. Zdobędziemy najwyższy szczyt archipelagu i nieraz
zachwycimy się potężnymi klifami i błękitnymi fiordami. Wybierzemy się także na spektakularne, zamieszkałe przez tysiące maskonurów
klify wyspy Mykines. � Przemierzymy helikopterem najbardziej malownicze trasy na Faroe, zjemy obiad w jedynej na wyspach restauracji
z gwiazdką Michelin, przepłyniemy się superszybkimi pontonami RIB, a także przeżyjemy rejs do spektakularnych klifów Vestmanna
i zakosztujemy jazdy konnej górskim szlakiem. Weźmiemy również udział w warsztatach kuchni farerskiej i zjemy tradycyjną kolację farerską
na której królują dania z owoców morza i jagnięciny.
 1. DZIEŃ: PRZYLOT – WYSPA VAGAR – EYSTUROY
Spotykamy się na lotnisku i z przesiadką w Kopenhadze
lecimy na Wyspy Owcze – autonomiczne terytorium zamorskie Danii. Spoglądamy na archipelag Faroe z lotu ptaka
i lądujemy na dawnym wojskowym lotnisku, które kiedyś
było sercem bazy brytyjskiej Navy na wyspie Vágar. Najmłodszym tunelem na Wyspach Owczych przejeżdżamy do
wyżynnej Gasadalur – wioski niczym książkowe Bullerbyn,
w której żyje 17 mieszkańców, i która aż do 2003 roku
była całkowicie odcięta od świata. W lokalnej kafejce zjemy
przekąskę i wzmocnimy się kawą. Potem przespacerujemy
się po osadzie, podziwiając tradycyjną farerską architekturę
i zatrzymamy się na punkcie widokowym, z którego można
napawać się obezwładniającym pięknem wodospadu Mulafossur, opadającego z wysokiego klifu wprost w ciemną toń
Atlantyku. W drodze powrotnej zatrzymamy się na punkcie
widokowym, skąd podziwiać można panoramę słynnych ze
zdjęć na okładkach z folderów turystycznych bezludnych
wysp Tindhólmur i Gáshólmur. Ruszamy do portu w Sørvágur,
odwiedzimy też znanego z nordyckiej mitologii upiora Nixa,
który strzeże jeziora Sørvágvatn. Następnie urządzimy plener
fotograficzny w starej wiosce rybackiej, przy tradycyjnych
farerskich domkach z dachami pokrytymi darnią, pomiędzy
którymi spacerują owce. Przejedziemy przez pięknie położone
nad jeziorem miasteczko Sandavágur i dotrzemy do miejsca,
skąd roztacza się niezwykła panorama na mroczną Trøllkonufingur – skałę przypominającą szpon trollicy. Zjemy ciepły
posiłek w Sandavágur i udamy się na zasłużony wypoczynek.
 
2. DZIEŃ: WYSPA MYKINES – VAGAR – STREYMOY
– EYSTUROY
Z samego rana ruszamy na lotnisko w Vágar. To stąd – jeśli
pogoda dopisze – polecimy helikopterem na Mykines –
najdzikszą i najbardziej malowniczą z całego archipelagu
Wysp Owczych. Na pokonanie dwukilometrowej trasy
wiodącej do smukłej latarni morskiej mamy kilka godzin,
ale nie będziemy się nudzić ani minuty. Stromą ścieżką,
zabezpieczoną metalowymi poręczami, pokonamy kilkusetmetrowy klif. Potem przejdziemy przez wiszący most, pod
którym często baraszkują foki, a w sezonie jest możliwość
podglądania tysięcy par uroczych maskonurów. W wielu
miejscach zatrzymamy się na sesję fotograficzną, bo to
jeden z najpiękniejszych plenerów na świecie. W jedynej na
wyspie restauracji skosztujemy słynnej zupy rybnej. Na helipadzie w sercu wioski z domami krytymi torfem wsiądziemy
do helikoptera, by podziwiać zapierające dech w piersiach
widoki na strome klify wysp Tindhólmur i Gáshólmur. Potem podoceanicznym tunelem dostaniemy się na wyspę
Streymoy. Dotrzemy do Streymin – jedynego na świecie
mostu samochodowego przerzuconego nad Atlantykiem,
łączącego wyspy Streymoy i Eysturoy.
UWAGA! Rejsy na Mykines są zależne od niezwykle kapryśnej pogody Wysp Owczych. Jeżeli rejsy na Mykines będą
odwołane, w zamian zaoferujemy Państwu spektakularny
rejs na wyspę Kunoy ze słynną farerską syrenką.
 
3. DZIEŃ: KLIFY VESTMANNA – WYSPA
STREYMOY
Kolejny, pełen wrażeń dzień rozpoczynamy od pożywnego
śniadania, a następnie jedziemy na wyspę Stremoy w kierunku portowej miejscowości Vestmanna. Tu wsiadamy na

pokład statku i ruszamy na rejs na Klify Vestmanna. To najstarsza atrakcja turystyczna na wyspie – podróż po morskich
jaskiniach, kluczenie w labiryncie wysokich na ponad 300
metrów pionowych ścian i obserwacja maskonurów, ostrygojadów, mew i petreli. Po dwugodzinnym rejsie wyruszamy
na zwiedzanie wyspy Streymoy. Odwiedzimy Kollafjordur,
spokojną osadę z z XIX-wiecznym drewnianym kościołem,
a także Vi∂ Air – jedną z trzech na świecie zachowanych
wiosek wielorybników. Będziemy podziwiać Fossa – największy na Wyspach Owczych, 140-metrowy, dwukaskadowy
wodospad. W Haldórsvík zobaczymy unikalny oktagonalny
kościół z 1856 roku i zatrzymamy się na posiłek. Wąska droga
na szerokość jednego samochodu, która prowadzi miejscami
nad przepaścią i wije się wzdłuż skalistego fiordu, doprowadzi
nas do do Tjørnuvík – cichej wioski z biało-czarną plażą w
spektakularnie położonej zatoce z widokiem na owiane legendą klify-trolle Risin i Kellingin. Wybierzemy się na trekking
na punkt widokowy nad miasteczkiem, jednym z najstarszych
szlaków, znanych Wikingom już ponad tysiąc lat temu. Po
powrocie na wyspę Eysturoy przejedziemy widokową trasą przez góry aż do miejscowości Ei∂i. Stąd udamy się na
spacer na szczytach klifów, w stronę spektakularnych skał,
które według legendy są zaklętymi trollami, zaskoczonymi
przez promienie słoneczne, gdy próbowały zaciągnąć Wyspy
Owcze do swej rodzinnej Islandii. Po pełnym wrażeń dniu
wrócimy na kolację i nocleg.
 
4. DZIEŃ: WYSPY BOR∂OY – VI∂OY – KUNOY –
STREYMOY – SAKSUN
Tego dnia przejedziemy przez kilka wysp archipelagu, ale
najpierw zagłębiamy się pod dno oceanu i dojeżdżamy na
wyspę Bor∂oy. Pokonując kolejne tunele i groble przedostaniemy się na wyspę Vi∂oy. Spacerem udamy się do zatoki
i kościółka w Vi∂arei∂i. Stąd rozpościera się zapierająca
dech w piersiach panorama na otwarty ocean. Żeby jednak
docenić 750-metrowe klify otaczające Vi∂arei∂i, musimy
wrócić na wyspę Bor∂oy i piękną trasą widokową, tuż nad
falami Atlantyku, dotrzeć do wioski Muli. Stąd udamy się
na trekking, by zobaczyć majestatyczną ścianę Ennibergu
– jednego z najwyższych klifów na świecie. Kolejną wyspą
z archipelagu, którą poznamy, jest prawie niezamieszkała
Kunoy. Jeżeli pogoda pozwoli, to z Klaksvik udamy się na
widokowy lot helikopterem do Tórshavn. W stolicy zjemy
posiłek w jednej z najlepszych restauracji na archipelagu.
Ze stolicy wracamy widokową trasą wiodącą przez górzyste
serce wyspy Streymoy, przez najstarszy szlak handlowy na
Wyspach Owczych. Na koniec dnia udamy się przepiękną,
widokową trasą do spektakularnie położonej wioski Saksun.
Odwiedzimy miejscowy kościółek i wybierzemy się na trekking, do malowniczej laguny, która w czasie odpływu niemal
w całości wysycha, a gdy morze przybiera, pieści nasze oczy
głębokim błękitem morskiej toni.
 
5. DZIEŃ: TÓRSHAVN – KIRKJUBOUR – REJS
SZYBKIMI PONTONAMI RIB – PRZEJAŻDŻKA
KONNA PO GÓRACH
Po śniadaniu wyjeżdżamy do Tórshavn – stolicy Wysp
Owczych. Zobaczymy tu fort obronny i przespacerujemy
się do zabytkowej latarni morskiej. Zwiedzimy także zespół krytych darnią drewnianych budowli, które są siedzibą
najwyższych władz i parlamentu. Tinganes zwołano po raz

pierwszy już w 850 roku, gdy w większości krajów nowożytnej Europy idee demokracji i parlamentaryzmu nikomu
jeszcze nie przychodziły do głowy. Promenadą pełną kawiarnianych ogródków przejdziemy przez port, do którego wpływają wielkie promy pasażerskie i przy odrobinie
szczęścia zobaczymy słynną Norrönę – luksusowy prom
atlantycki pływający na najdłuższej linii promowej świata.
Odwiedzimy także katedrę Dómkirkjan z 1609 roku i słynny
amfiteatr Trappan w którym mieszkańcy i turyści oglądają
letnie koncerty. Tórshavn to jednak nie tylko pomniki historii,
ale także rozrywka. W czasie wolnym będzie możliwość przespacerowania się głównym deptakiem handlowym Vaglið,
odwiedzenia modnych restauracji i sklepów z tradycyjnym
rękodziełem, a także nowoczesnych salonów skandynawskiego designe’u. Ale to nie koniec atrakcji. Czeka nas teraz
rejs szybkimi łodziami RIB do klifów na wyspie Hestur. Po
wycieczce zjemy obiad w jedynej restauracji na archipelagu
z gwiazdką Michelin. Następnie zwiedzimy Kirkjubøur. Od
wczesnego Średniowiecza było to najbardziej pożądane
miejsce na całym archipelagu, bo układ prądów sprawiał,
że morze wyrzucało tu na brzeg cenne pnie syberyjskich
świerków. Na pozbawionych lasów wyspach, twarde drewno,
które azjatyckie rzeki niosły do Oceanu Arktycznego i dalej
dryfowało aż do Wysp Owczych – były ogromnym kapitałem. Nic dziwnego, że mieszkańcy Kirkjubøur uznawani byli
za najbogatszych wyspiarzy. Spory majątek miał tu też kościół. W annałach zapisał się szczególnie XIV-wieczny biskup
Erlendur, który uznał, że romańska katedra świętego Olafa
nie odpowiada jego oczekiwaniom i postanowił wznieść
pierwszą na Wyspach Owczych katedrę św. Magnusa w
stylu gotyckim. Zobaczymy też najstarszy dom na Wyspach
Owczych. Od 17 pokoleń w tym budynku mieszka rodzina
TERMIN I CENY: 
Dowolne terminy
od czerwca do sierpnia

7 DNI
17 000 PLN

CENA OBEJMUJE:
• przelot z/na Wyspy Owcze z bagażem rejestrowanym i
bagażem podręcznym
• opiekę doświadczonego polskojęzycznego pilota-przewodnika,
autora przewodników National Geographic
• wszystkie wymienione w programie atrakcje fakultatywne
• opłaty za muzea i rezerwaty
• opłaty za przeloty helikopterem i rejsy promowe
• noclegi w hotelach 3 i 4* w pokojach dwuosobowych
• pełne wyżywienie – śniadania i kolacje w miejscu
zakwaterowania, obiady/przekąski na trasie
• warsztaty kulinarne i tradycyjną kolację farerską
• transfer z/na lotnisko w Vagar
• transport na wyspach samochodem osobowym lub busem (w
zależności od liczby uczestników)
• ubezpieczenie komunikacyjne, opłaty drogowe, parkingowe,
opłaty za podmorskie tunele
• ubezpieczenie turystyczne KL i NNW
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• dopłaty do pokoju jednoosobowego
• napojów alkoholowych do posiłków
• usług nie wymienionych w programie

WWW.OPALTRAVEL.PL
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Wyprawa z autorem przewodników National Geographic

ISLANDIA AURORA HUNT OD 4 OSÓB

6 DNI

� Podczas wyprawy zobaczymy najciekawsze atrakcje wokół Reykjaviku, słynny Złoty Krąg, wulkaniczny półwysep Reykjanes, a także

naszpikowane atrakcjami południe wyspy. Przejdziemy przez pola lawowe, doświadczymy chłodu lodowca, znajdziemy się w cieniu
aktywnych wulkanów. Zobaczymy tryskające z ziemi potężne gejzery i najpiękniejsze islandzkie wodospady. Staniemy w szczelinie pomiędzy
kontynentami i pospacerujemy po unikatowej czarnej plaży. Poznamy także najważniejsze zabytki i kulturę kraju, odwiedzając biskupstwa
sprzed 1000 lat i spacerując po najpiękniejszych zakątkach Reykjaviku. Odwiedzimy także multimedialne Centrum Zorzy Polarnej.
� Wieczorami będziemy wypatrywać na niebie niezwykłego spektaklu polarnych świateł. Nasi przewodnicy są wyposażeni w sprzęt
komputerowy i specjalne programy śledzące aktywność słońca, dzięki czemu mogą oszacować szanse na to, gdzie i kiedy pojawi się zorza.
Doradzą także odpowiedni dobór parametrów, by zrobić efektowne zdjęcia Aurory.
� Chętni będą mogli zakosztować relaksującej kąpieli w gorących źródłach, wejść do tunelu lawowego lub wybrać się na ekscytującą
eskapadę do wnętrza lodowca. A nawet spojrzeć na Islandię z lotu ptaka podczas lotu widokowego helikopterem. Śmiałkowie będą mogli
wybrać się na wielorybie safari albo degustację islandzkiego przysmaku – zgniłego rekina.
 1. DZIEŃ: KEFLAVIK – PÓŁWYSEP REYKJANES
Późnym wieczorem przylatujemy na lotnisko w Keflaviku.
Przejeżdżamy przez dawną bazę żołnierzy amerykańskich
mieszczącą się na półwyspie Reykjanes i świeże pola lawowe. Jedziemy na nocleg nabrać sił przed czekającymi nas
atrakcjami.
 
2. DZIEŃ: FIORD WIELORYBI – REYKHOLT
– WODOSPADY HRAUNFOSSAR
I BARNAFOSS – LODOWIEC LANGJÖKULL –
DEILDARTUNGUHVER
Naszą podróż po Islandii rozpoczniemy od przejazdu przez
islandzkie Trójmiasto: Hafnarfjordur, Kopavogur i Reykjavík.
Podziwiając różnorodne krajobrazy Islandii, zagłębiamy się
pod Fiord Wielorybi, by pokonać go sześciokilometrowej
długości tunelem. Następnie mkniemy do ulubionego letniska Islandczyków, Husafell. Stamtąd wyruszamy na rajd
skuterami śnieżnymi albo lodowymi pancernymi pojazdami przedzieramy się przez śniegi na lodowiec Langjökull,
w którym wykuto lodową jaskinię (wycieczki fakultatywne).
Następnie ruszamy do Reykholt – miasteczka islandzkiego
skalda Snorriego Sturlusona, dziejopisarza narodów Skandynawii. Idziemy na spacer nad lodowcową rzekę Hvita, gdzie
zobaczymy setki bystrych wodospadów Hraunfossar oraz
owiany mroczną legendą Barnafoss. Czas, by rozgrzać się
w cieple fascynujących, największych na Islandii gorących
źródeł Deildartunguhver, dla chętnych kąpiel w źródłach
termalnych Krauma (atrakcja fakultatywna).
 
3. DZIEŃ: ZŁOTY KRĄG – WODOSPAD GULFOSS
– SKALHOLT – ÞINGVELLIR – GEJZERY GEYSIR
I STROKKUR
Ruszamy na Złoty Krąg – to pętla, na której znajdują się największe atrakcje turystyczne i pamiątki historyczne Islandii.
Park Narodowy Þingvellir to dla Islandczyków miejsce wyjątkowe, związane z początkami ich państwowości i pierwszym miejscem zgromadzeń Althingu – średniowiecznego
parlamentu. Gejzery Geysir i Strokkur przyciągają od wieków turystów i są prawdziwym cudem natury, podobnie jak
„Złoty Wodospad” Gullfoss na rzece Olfusa. Przejeżdżamy
do najstarszego na Islandii biskupstwa Skalholt i zwiedzamy najpiękniejszy krater islandzki – Keri∂. Dla chętnych
możliwość kąpieli w gorących źródłach w Laugarvatn, a dla
najdzielniejszych – możliwość wskoczenia wprost z sauny
do lodowatego jeziora (atrakcja fakultatywna).
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4. DZIEŃ: SKOGAFOSS – EYJAFJALLAJÖKULL
– LODOWIEC MÝRDALSJÖKULL – VIK –
SELJALANDSFOSS
Podziwiamy panoramę groźnej Hekli – w Średniowieczu
uważano, że właśnie tam znajdują się wrota piekieł. Zobaczymy majestatyczny wodospad Skogafoss, który spada
z klifu strumieniem o idealnych proporcjach. Z drżeniem
serca przejeżdżamy pod potężnymi, czynnymi wulkanami:
Laki, Katla i Eyjafjallajökull. Z tak bliska, jak tylko warunki
i względy bezpieczeństwa pozwolą – zobaczymy lodowiec
Mýrdalsjökull. Krótki, 45-minutowy spacer do moreny
czołowej Sólheimajökull dostarczy nam niezapomnianych
wrażeń. Następnie dotrzemy na najsłynniejszą czarną plażę
Islandii. Reynisfjara to fantastycznie uformowane bazaltowe
skały i czarny jak węgiel piasek, który kontrastuje z bielą fal
i błękitem oceanu. W pobliskim miasteczku Vik odwiedzimy
największy na Islandii outlet z odzieżą sportową i tradycyjnymi wyrobami z islandzkiej wełny. Pełen emocji dzień
zakończymy spacerem do ukrytego przed turystami kąpieliska u podnóża owianego złą sławą wulkanu Eyjafjallajökull.
W niezwykłej, górskiej scenerii wykąpiemy się w basenie
termalnym z ciepłą wodą spływającą ze źródeł na stoku
wulkanu. Następnie jedziemy do jednego z najpiękniejszych
wodospadów na wyspie – Seljalandsfoss. Krótki spacer doprowadzi nas stąd do ukrytego wodospadu Gljúfrabúi.
 
5. DZIEŃ: HVERAGER∂I – TUNEL LAWOWY –
BESSASTAÐIR – REYKJAVÍK – MULTIMEDIALNE
CENTRUM ZORZY POLARNEJ – BŁĘKITNA LAGUNA
Jedziemy do miasta na gorących źródłach geotermalnego
Hverager∂i, gdzie piecze się chleb wulkaniczny i prowadzi
eksperymentalnie największą europejską hodowlę bananów.
Schodzimy pod ziemię na trekking w niezwykłym cudzie
natury – tunelu lawowym (atrakcja fakultatywna). Jedziemy
do siedziby prezydenta Islandii Bessastaðir, a potem ruszamy
do najdalej na północ położonej stolicy na świecie – Reykjavíku. Tego dnia możemy wybrać się na emocjonujący rejs
w poszukiwaniu wielorybów lub widokowy lot helikopterem
(atrakcje fakultatywne). Poznajemy najsłynniejsze symbole
miasta: Kościół Hallgrimskirkja, Sun Voyager czy nawiedzony
pałacyk Höfði. Spacerujemy po muzeum rzeźb słynnego islandzkiego symbolisty, Einara Jonssona. Podziwiamy budynek
parlamentu, odwiedzamy promenadę nad jeziorem Tjörnin,
ulubione miejsce spacerów mieszkańców stolicy, i ratusz
miejski na wodzie, katedrę Domkirkja i nowoczesny budynek

opery i filharmonii – Harpa. Zwiedzamy centrum miasta: ulice
A∂alstraeti i Laugavegur, a także park Arnarhóll z siedzibą
islandzkiego rządu. Odwiedzimy multimedialne centrum
Zorzy Polarnej, gdzie dowiemy się jak powstaje to zjawisko
i obejrzymy multimedialny spektakl pokazujący najpiękniejsze
zorze na Islandii. Wizytę w Reykjavíku możemy świętować
kosztując islandzkie przysmaki z bufetu owoców morza,
gdzie spróbujemy hakarla – zgniłego rekina czy wieloryba
(atrakcja fakultatywna). Zakończenie wyjazdu świętujemy
kąpielą w słynnej Błękitnej Lagunie (atrakcja fakultatywna).
 
6. DZIEŃ: POWRÓT DO POLSKI
Z żalem opuszczamy Islandię i ruszamy na lotnisko w Keflaviku.
TERMIN I CENY: 

6 DNI

18.01.2019–23.01.2019

5900 PLN

02.02.2019–06.02.2019

5900 PLN

15.02.2019–20.02.2019

5900 PLN

01.03.2019–06.03.2019

5900 PLN

15.03.2019–20.03.2019

5900 PLN

CENA OBEJMUJE:
• transfer z/na lotnisko w Keflaviku
• opiekę doświadczonego polskojęzycznego pilota-przewodnika,
autora przewodników National Geographic, przygotowanego
do tropienia zorzy polarnej
• konsultacje podczas plenerów fotograficznych z polowaniem
na zorzę polarną
• wizytę w multimedialnym Centrum Zorzy Polarnej
• noclegi w apartamentach z łazienką i kuchnią lub hostelach
• śniadania przygotowywane przez opiekuna grupy
• transport na wyspie samochodem osobowym lub busem
(w zależności od liczby uczestników)
• pełne ubezpieczenie komunikacyjne, wypadkowe
• opłaty drogowe, parkingowe, promy
• ubezpieczenie turystyczne KL i NNW oraz ubezpieczenie bagażu
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu do/z Keflaviku – bilet w obie strony z bagażem rejestrowanym to
koszt ok. 1500 zł. Kwota pobrana przez Organizatora na poczet wykupienia
przelotu na trasie Warszawa-Keflavik-Warszawa jest jednocześnie zaliczką
za wycieczkę
• wstępów do muzeów i rezerwatów na trasie (ok. 700 ISK)
• wycieczek i atrakcji fakultatywnych
• dopłaty do pokoju jednoosobowego
• usług nie wymienionych w programie

Wyprawa z autorem przewodników National Geographic

ISLANDIA SPA TOUR OD 4 OSÓB

6 DNI

� Podczas naszego SPA Tour poddamy się odprężającemu i zdrowotnemu wpływowi naturalnych gorących wód z wnętrza wulkanicznej

ziemi. Zakosztujemy leczniczej i relaksującej mocy islandzkich źródeł geotermalnych, które mają zbawienny wpływ na dobre samopoczucie.
� Podczas naszej wyprawy nie tylko poznamy kraj i odwiedzimy najważniejsze atrakcje wyspy, ale także każdego dnia doświadczymy mocy
podziemnych gorących źródeł, które są prawdziwym bogactwem wulkanicznej wyspy. Zwiedzanie atrakcji Islandii będziemy przeplatać
trekkingami do nieprawdopodobnie pięknych miejsc stworzonych przez naturę, a także kąpielami w dzikich źródłach, gorących rzekach,
oraz ośrodkach SPA.
� Podczas podróży zobaczymy świeże pola lawowe, doświadczymy chłodu lodowca, znajdziemy się w cieniu aktywnych wulkanów.
Będziemy w lokalizacjach, w których kręcono „Grę o Tron” czy teledyski Justina Biebera. Zobaczymy tryskające z ziemi potężne gejzery,
staniemy w szczelinie pomiędzy kontynentami i pospacerujemy po unikatowej czarnej plaży. Poznamy także najważniejsze zabytki i miejsca
nierozerwalnie związane z kulturą kraju.
� Chętni będą mogli zakosztować jazdy konnej po czarnej plaży, wejść do tunelu lawowego, zjechać windą do wulkanu lub wybrać się na
ekscytującą eskapadę do wnętrza lodowca. A nawet spojrzeć na Islandię z lotu ptaka podczas lotu widokowego helikopterem. Śmiałkowie
będą mogli wybrać się na wielorybie safari, albo degustację islandzkiego przysmaku – zgniłego rekina.
 
1. DZIEŃ: KEFLAVIK – PÓŁWYSEP REYKJANES
Przylatujemy z Polski na lotnisko w Keflaviku. Przejeżdżamy
przez dawną bazę żołnierzy amerykańskich, mieszczącą się
w rejonie lotniska. Naszą podróż po Islandii rozpoczniemy
od przejazdu przez świeże pola lawowe. Podziwiając różnorodne krajobrazy położonego na południowym zachodzie
półwyspu Reykjanes docieramy na nocleg, by nabrać sił
przed czekającymi nas przygodami.
 
2. DZIEŃ: ZŁOTY KRĄG – WODOSPAD GULFOSS
– ÞINGVELLIR – GEJZERY GEYSIR I STROKKUR –
GORĄCE ŹRÓDŁA LAUGARVATN
Po śniadaniu ruszamy na Złoty Krąg – to pętla, na której
znajdują się największe atrakcje turystyczne i pamiątki
historyczne Islandii. Park Narodowy Þingvellir to dla Islandczyków miejsce wyjątkowe, związane z początkami ich
państwowości i pierwszym miejscem zgromadzeń Althingu
– średniowiecznego parlamentu. Gejzery Geysir i Strokkur
przyciągają od wieków turystów i są prawdziwym cudem
natury, podobnie jak „Złoty Wodospad” Gullfoss na rzece
Olfusa. Przejeżdżamy do najstarszego na Islandii biskupstwa
Skalholt i zwiedzamy najpiękniejszy krater islandzki – Keri∂.
Po zwiedzaniu pojedziemy do Laugarvatn, tradycyjnie
uważanego za miejsce przyjęcia chrztu przez Islandczyków.
Tam zanurzymy się w gorących źródłach, zregenerujemy się
w saunie, a najdzielniejszych czeka możliwość wskoczenia
wprost do lodowatego jeziora.
 
3. DZIEŃ: HEKLA – SKOGAFOSS –
EYJAFJALLAJÖKULL – LODOWIEC
MÝRDALSJÖKULL – VIK – KANION
FJADRARGLJUFUR – SELJALANDSFOSS
Podziwiamy panoramę groźnej Hekli – w Średniowieczu
uważano, że właśnie tam znajdują się wrota piekieł. Zobaczymy majestatyczny wodospad Skogafoss, który spada
z klifu strumieniem o idealnych proporcjach. Z drżeniem
serca przejeżdżamy pod potężnymi, czynnymi wulkanami:
Laki, Katla i Eyjafjallajökull. Z tak bliska, jak tylko warunki
i względy bezpieczeństwa pozwolą, zobaczymy lodowiec
Mýrdalsjökull. Krótki, 45-minutowy spacer do moreny
czołowej Sólheimajökull dostarczy nam niezapomnianych
wrażeń. Następnie dotrzemy na najsłynniejszą czarną plażę
Islandii. Reynisfjara to fantastycznie uformowane bazaltowe
skały i czarny jak węgiel piasek, który kontrastuje z bielą fal

i błękitem oceanu. W pobliskim miasteczku Vik odwiedzimy
największy na Islandii outlet z odzieżą sportową i tradycyjnymi wyrobami z islandzkiej wełny. Tu też będzie okazja
przejechać się wierzchem na koniku islandzkim (atrakcja
fakultatywna) – możliwa jest przejażdżka dla osób bez umiejętności jeździeckich lub dla bardziej zaawansowanych,
którzy pragną pogalopować po plaży i pokonać wierzchem
kilka górskich strumieni. Odwiedzimy też przepiękny kanion
Fjadrargljufur znany z teledysku Justina Biebera. Następnie
jedziemy do jednego z najpiękniejszych wodospadów na wyspie – Seljalandsfoss. Warto wziąć ze sobą nieprzemakalny
płaszcz, bo ten cud natury można podziwiać obchodząc go
wokół. Krótki spacer doprowadzi nas stąd do ukrytego wodospadu Gljúfrabúi. Dla odważnych – możliwość podejścia
pod wodospad spacerem w zimnej, krystalicznej wodzie.
Dziś będziemy się relaksować w ukrytym przed turystami
kąpielisku u podnóża słynnego wulkanu Eyjafjallajökull.
W niezwykłej, górskiej scenerii wykąpiemy się w basenie
termalnym z ciepłą wodą spływającą wprost ze źródeł na
stoku wulkanu.
 
4. DZIEŃ: BESSASTAÐIR – REYKJAVÍK
Ruszamy na poranny trekking do serca Gór Błękitnych,
gdzie wykąpiemy się w sekretnej gorącej rzece. Niezwykłe
miejsce na górskiej hali to sceneria dla relaksu w ciepłym
(40°C), łagodnym nurcie.
Jedziemy do siedziby prezydenta Islandii Bessastaðir,
a potem ruszamy do najdalej na północ położonej stolicy
na świecie – Reykjavíku. Tego dnia możemy wybrać się na
emocjonujący rejs w poszukiwaniu wielorybów lub widokowy
lot helikopterem (atrakcje fakultatywne). Poznajemy najsłynniejsze symbole miasta: Kościół Hallgrimskirkja, Sun Voyager
czy nawiedzony pałacyk Höfði. Spacerujemy po muzeum
rzeźb słynnego islandzkiego symbolisty, Einara Jonssona.
Podziwiamy budynek parlamentu, odwiedzamy promenadę
nad jeziorem Tjörnin, ulubione miejsce spacerów mieszkańców stolicy, i ratusz miejski na wodzie. Podziwiamy katedrę
Domkirkja i nowoczesny budynek opery i filharmonii – Harpa.
Zwiedzamy centrum miasta: ulice A∂alstraeti i Laugavegur,
a także park Arnarhóll z siedzibą islandzkiego rządu. Wizytę
w Reykjavíku możemy uczcić kosztując islandzkie przysmaki
z bufetu owoców morza, gdzie spróbujemy hakarla – zgniłego rekina czy wieloryba (atrakcja fakultatywna).

 
5. DZIEŃ: HVERAGER∂I – PÓŁWYSEP REYKJANES
– KRYSUVIK – STRANDAKIRKJA – KLEIFARVATN
– MOST ŁĄCZĄCY PŁYTY KONTYNENTALNE –
TUNEL LAWOWY LUB ZJAZD DO WNĘTRZA
WULKANU – BŁĘKITNA LAGUNA
Jedziemy do miasta na gorących źródłach geotermalnego
Hverager∂i, gdzie piecze się chleb wulkaniczny i prowadzi
eksperymentalnie największą europejską hodowlę bananów. Schodzimy pod ziemię na trekking w niezwykłym
cudzie natury – tunelu lawowym (atrakcja fakultatywna)
lub ruszamy na wyprawę, podczas której zjedziemy do
wnętrza potężnego krateru (atrakcja fakultatywna). Stamtąd
ruszamy na Półwysep Reykjanes. Zaczniemy od trekkingu
po rezerwacie geotermalnym Krysuvik. Następnie przejeżTERMIN I CENY: 

7 DNI

01.06.2019–06.06.2019

6900 PLN

06.07.2019–11.07.2019

7400 PLN

01.08.2019–06.08.2019

7400 PLN

15.08.2019–20.08.2019

7400 PLN

CENA OBEJMUJE:
• transfer z/na lotnisko w Keflaviku
• opiekę doświadczonego polskojęzycznego pilota-przewodnika,
autora przewodników National Geographic
• wstępy do ośrodków SPA i naturalnych źródeł
• noclegi apartamentach z łazienką i kuchnią
• śniadania przygotowywane przez opiekuna grupy
• transport na wyspie samochodem osobowym lub busem (w
zależności od liczby uczestników)
• pełne ubezpieczenie komunikacyjne, wypadkowe
• opłaty drogowe, parkingowe, tunele
• ubezpieczenie turystyczne KL i NNW oraz ubezpieczenie bagażu
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu do/z Keflaviku – bilet w obie strony z bagażem rejestrowanym to
koszt ok. 1500 zł. Kwota pobrana przez Organizatora na poczet wykupienia
przelotu na trasie Warszawa-Keflavik-Warszawa jest jednocześnie zaliczką
za wycieczkę
• wstępów do muzeów i rezerwatów (ok. 700 ISK)
• wycieczek i atrakcji fakultatywnych
• dopłaty do pokoju jednoosobowego
• usług nie wymienionych w programie

WWW.OPALTRAVEL.PL
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Wyprawa z autorem przewodników National Geographic

ISLANDIA EXPRESS OD 4 OSÓB

6 DNI

� Krótka, pełna niezapomnianych atrakcji wycieczka po najciekawszych rejonach Islandii, idealna dla tych, którzy nie mają czasu na dłuższy

urlop.
� Podczas wyprawy zobaczymy najciekawsze atrakcje wokół Reykjaviku, słynny Złoty Krąg, wulkaniczny półwysep Reykjanes, a także
naszpikowane atrakcjami południe wyspy. Przejdziemy przez pola lawowe, doświadczymy chłodu lodowca, znajdziemy się w cieniu
aktywnych wulkanów. Zobaczymy tryskające z ziemi potężne gejzery i najpiękniejsze islandzkie wodospady. Staniemy w szczelinie pomiędzy
kontynentami – amerykańskim i europejskim i pospacerujemy po unikatowej czarnej plaży. Poznamy także najważniejsze zabytki i kulturę
kraju, odwiedzając biskupstwa sprzed 1000 lat i spacerując po najpiękniejszych zakątkach Reykjaviku.
� Chętni będą mogli zakosztować relaksującej kąpieli w gorących źródłach albo jazdy konnej po czarnej plaży. Będzie można także wejść
do tunelu lawowego lub wybrać się na ekscytującą eskapadę do wnętrza lodowca. A nawet spojrzeć na Islandię z lotu ptaka podczas lotu
widokowego helikopterem. Śmiałkowie będą mogli wybrać się na wielorybie safari, albo degustację islandzkiego przysmaku – zgniłego rekina.
 1. DZIEŃ: KEFLAVIK – REYKJANES
Przylatujemy na lotnisko w Keflaviku. Przejeżdżamy przez
dawną bazę żołnierzy amerykańskich, mieszczącą się na
półwyspie Reykjanes i udajemy się na nocleg.
 
2. DZIEŃ: ZŁOTY KRĄG – WODOSPAD GULFOSS –
ÞINGVELLIR – GEJZERY GEYSIR I STROKKUR
Po śniadaniu naszą podróż po Islandii rozpoczniemy od przejazdu przez świeże pola lawowe oraz nacieszenia oczu widokiem
największej aglomeracji na wyspie, czyli islandzkiego Trójmiasta:
Hafnarfjordur, Kopavogur i Reykjavíku. Ruszamy na Złoty Krąg
– to pętla, na której znajdują się największe atrakcje turystyczne
i pamiątki historyczne Islandii. Park Narodowy Þingvellir to dla
Islandczyków miejsce wyjątkowe, związane z początkami ich
państwowości i pierwszym miejscem zgromadzeń Althingu
– średniowiecznego parlamentu. Gejzery Geysir i Strokkur
przyciągają od wieków turystów i są prawdziwym cudem natury, podobnie jak „Złoty Wodospad” Gullfoss na rzece Olfusa.
Przejeżdżamy do najstarszego na Islandii biskupstwa Skalholt
i zwiedzamy najpiękniejszy krater islandzki – Keri∂. Dla chętnych możliwość kąpieli w gorących źródłach w Laugarvatn,
a dla najdzielniejszych – możliwość wskoczenia wprost z sauny
do lodowatego jeziora (atrakcja fakultatywna).
 
3. DZIEŃ: HEKLA – SKOGAFOSS –
EYJAFJALLAJÖKULL – LODOWIEC
MÝRDALSJÖKULL – VIK – KANION
FJADRARGLJUFUR – SELJALANDSFOSS
Podziwiamy panoramę groźnej Hekli – w Średniowieczu
uważano, że właśnie tam znajdują się wrota piekieł. Zobaczymy majestatyczny wodospad Skogafoss, który spada
z klifu strumieniem o idealnych proporcjach. Z drżeniem
serca przejeżdżamy pod potężnymi, czynnymi wulkanami:
Laki, Katla i Eyjafjallajökull. Z tak bliska, jak tylko warunki
i względy bezpieczeństwa pozwolą, zobaczymy lodowiec
Mýrdalsjökull. Krótki, 45-minutowy spacer do moreny czołowej Sólheimajökull dostarczy nam niezapomnianych wrażeń.
Następnie dotrzemy na najsłynniejszą czarną plażę Islandii.
Reynisfjara to fantastycznie uformowane bazaltowe skały i czarny jak węgiel piasek, który kontrastuje z bielą fal
i błękitem oceanu. W pobliskim miasteczku Vik odwiedzimy
największy na Islandii outlet z odzieżą sportową i tradycyjnymi
wyrobami z islandzkiej wełny. Tu też będzie okazja przejechać
się wierzchem na koniku islandzkim (atrakcja fakultatywna)
– możliwa jest przejażdżka dla osób bez umiejętności jeź-
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dzieckich lub dla bardziej zaawansowanych, którzy pragną
pogalopować po plaży i pokonać wierzchem kilka górskich
strumieni. Odwiedzimy też przepiękny kanion Fjadrargljufur
znany z teledysku Justina Biebera. Pełen emocji dzień zakończymy spacerem do ukrytego przed turystami kąpieliska u podnóża owianego złą sławą wulkanu Eyjafjallajökull.
W niezwykłej, górskiej scenerii wykąpiemy się w basenie
termalnym z ciepłą wodą spływającą ze źródeł na stoku
wulkanu. Następnie jedziemy do jednego z najpiękniejszych
wodospadów na wyspie – Seljalandsfoss. Warto wziąć ze sobą
nieprzemakalny płaszcz, bo ten cud natury można podziwiać
obchodząc go wokół. Krótki spacer doprowadzi nas stąd do
ukrytego wodospadu Gljúfrabúi. Dla odważnych – możliwość
podejścia pod wodospad brodząc w krystalicznej wodzie.
 
4. DZIEŃ: BESSASTAÐIR – REYKJAVÍK
Jedziemy do siedziby prezydenta Islandii Bessastaðir, a potem
ruszamy do najdalej na północ położonej stolicy na świecie
– Reykjavíku. Tego dnia możemy wybrać się na emocjonujący rejs w poszukiwaniu wielorybów lub widokowy lot
helikopterem (atrakcje fakultatywne). Poznajemy najsłynniejsze symbole miasta: Kościół Hallgrimskirkja, Sun Voyager
czy nawiedzony pałacyk Höfði. Spacerujemy po muzeum
rzeźb słynnego islandzkiego symbolisty, Einara Jonssona.
Podziwiamy budynek parlamentu, odwiedzamy promenadę
nad jeziorem Tjörnin, ulubione miejsce spacerów mieszkańców stolicy, i ratusz miejski na wodzie. Podziwiamy katedrę
Domkirkja i nowoczesny budynek opery i filharmonii – Harpa.
Zwiedzamy centrum miasta: ulice A∂alstraeti i Laugavegur,
a także park Arnarhóll z siedzibą islandzkiego rządu. Wizytę
w Reykjavíku możemy świętować kosztując islandzkie przysmaki z bufetu owoców morza, gdzie spróbujemy hakarla –
zgniłego rekina czy wieloryba (atrakcja fakultatywna).
 
5. DZIEŃ: HVERAGER∂I – PÓŁWYSEP REYKJANES
– TUNEL LAWOWY LUB ZJAZD DO WNĘTRZA
WULKANU
Jedziemy do miasta na gorących źródłach geotermalnego
Hverager∂i, gdzie piecze się chleb wulkaniczny i prowadzi
eksperymentalnie największą europejską hodowlę bananów.
Schodzimy pod ziemię na trekking w niezwykłym cudzie
natury – tunelu lawowym (atrakcja fakultatywna) lub ruszamy
na wyprawę, podczas której zjedziemy do wnętrza potężnego krateru (atrakcja fakultatywna). Stamtąd ruszamy na
Półwysep Reykjanes. Zaczniemy od trekkingu po rezerwacie

geotermalnym Krysuvik. Następnie przejeżdżamy po ukrytego
w skałach jeziora Kleifarvatn. Podziwiamy kościółek Strandakirkja i robimy sesję zdjęciową na słynnym moście łączącym
płyty kontynentalne Ameryki i Europy. Odwiedzamy Grindavik
i Hafnir. Idziemy na spacer nadmorską promenadą do latarni
morskiej w Gardur. Zakończenie wyjazdu świętujemy kąpielą
w słynnej Błękitnej Lagunie (atrakcja fakultatywna).
 
6. DZIEŃ: POWRÓT DO POLSKI
Z żalem opuszczamy Islandię i ruszamy na lotnisko w Keflaviku.
TERMIN I CENY: 

6 DNI

30.04.2019–05.05.2019

5900 PLN

17.05.2019–22.05.2019

5900 PLN

01.06.2019–06.06.2019

5900 PLN

21.06.2019–26.06.2019

6400 PLN

05.07.2019–10.07.2019

6600 PLN

19.07.2019–24.07.2019

6600 PLN

02.08.2019–07.08.2019

6600 PLN

15.08.2019–20.08.2019

6600 PLN

CENA OBEJMUJE:
• transfer z/na lotnisko w Keflaviku
• opiekę doświadczonego polskojęzycznego pilota-przewodnika,
autora przewodników National Geographic
• wstępy do ośrodków SPA i naturalnych źródeł
• noclegi apartamentach z łazienką i kuchnią
• śniadania przygotowywane przez opiekuna grupy
• transport na wyspie samochodem osobowym lub busem (w
zależności od liczby uczestników)
• pełne ubezpieczenie komunikacyjne, wypadkowe
• opłaty drogowe, parkingowe, tunele
• ubezpieczenie turystyczne KL i NNW oraz ubezpieczenie bagażu
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu do/z Keflaviku – bilet w obie strony z bagażem rejestrowanym to
koszt ok. 1500 zł. Kwota pobrana przez Organizatora na poczet wykupienia
przelotu na trasie Warszawa-Keflavik-Warszawa jest jednocześnie zaliczką
za wycieczkę
• wstępów do muzeów i rezerwatów (ok. 700 ISK)
• wycieczek i atrakcji fakultatywnych
• dopłaty do pokoju jednoosobowego
• usług nie wymienionych w programie

Wyprawa z autorem przewodników National Geographic

ISLANDIA WYPRAWA FOTOGRAFICZNA OD 4 OSÓB

9 DNI

� Nasza fotograficzna wyprawa po Islandii daje możliwość poznania kraju i odwiedzenia najważniejszych atrakcji wyspy. A także sfotografowania

niezwykłej, fascynującej przyrody, której nie sposób zobaczyć nigdzie indziej na świecie. Podczas podróży zobaczymy świeże pola lawowe,
majestatyczne klify, doświadczymy chłodu lodowca i ciepła lawy, znajdziemy się w cieniu aktywnych wulkanów, a na wygasłe kratery
będziemy się wspinać. Zobaczymy tryskające z ziemi potężne gejzery, staniemy w szczelinie pomiędzy kontynentami i pospacerujemy po
unikatowej czarnej plaży.
� Chętni będą mogli zakosztować relaksującej kąpieli w gorących źródłach w różnych zakątkach kraju, rejsu pomiędzy górami lodowymi albo
jazdy konnej po czarnej plaży. Będzie można także wejść do tunelu lawowego lub wybrać się na ekscytującą eskapadę do wnętrza lodowca.
A nawet spojrzeć na Islandię z lotu ptaka podczas lotu widokowego helikopterem. Śmiałkowie będą mogli wybrać się na wielorybie safari,
albo degustację islandzkiego przysmaku – zgniłego rekina.
 1. DZIEŃ: PIERWSZY KONTAKT Z ISLANDIĄ –
KEFLAVIK – REYKJANES – POLA LAWOWE.
Przylatujemy na międzynarodowe lotnisko w Keflaviku.
Przesiadamy się do samochodu i jedziemy do wynajętego
domu, który będzie naszą bazą przez najbliższy tydzień.
 
2. DZIEŃ: MAGICZNY PÓŁWYSEP SNAEFELLSNES –
FIORD WIELORYBI – BORGARNES – BU∂AKIRKJA
– KLIFY ARNARSTAPI – DJUPALONSSANDUR
– SNAEFELLSJÖKULL – KIRKJUFELL –
BJARNARHOFN
Po pożywnym śniadaniu wyruszamy w stronę zachodniego
wybrzeża. Podziwiamy wznoszący się nad Reykjavikiem wulkan Esja. 6-kilometrowym tunelem pod Fiordem Wielorybim
dotrzemy do miasta Borgarnes. W drodze na półwysep
Snaefellsnes stajemy przy zabytkowym, czarnym kościółku
Bu∂akirkja. To jeden z najpiękniejszych obiektów sakralnych
na Islandii. Na pobliskiej plaży można spotkać wylegujące
się foki. A zimą często w tym miejscu łapią wiatr surferzy.
Jednym z najbardziej malowniczych miejsc na półwyspie są
klify Arnarstapi. Arktyczne rybitwy wiją gniazda na łąkach
i trawiastych zboczach nad oceanem, a fale przypływu rozbijają się o bazaltowe kolumny i skalne łuki. Nieco dalej, na
plaży Djupalonssandur okrutna natura ukazuje swoje piękno
i grozę. Na czarnej plaży leżą już od siedemdziesięciu lat
rozwłóczone szczątki brytyjskiego trawlera. Tuż obok fale
przypływu rozbijają się o bazaltowy „Szpon Czarownicy”.
A jeśli się odwrócimy, to zobaczymy, że tuż nad nami wznosi
się śnieżna czapa Snaefellsjökull – wulkanu, który zainspirował Juliusza Verne’a do napisania powieści „Podróż do
wnętrza Ziemi”. Okrążamy najbardziej na zachód wysuniętą
część półwyspu i północnym wybrzeżem docieramy do Kirkjufell – najciekawszej fotograficznie góry Islandii. Na koniec
zatrzymujemy się w Bjarnarhofn – farmie, która specjalizuje
się w oprawianiu i przygotowywaniu hakarla – grenlandzkiego rekina, najbardziej śmierdzącej potrawy na świecie
(według legendarnego kucharza Anthony’ego Bourdaina).
 
3. DZIEŃ: ZŁOTY KRĄG – KRATER KERI∂ –
ÞINGVELLIR – BŁĘKITNY WODOSPAD
BRUARFOSS – WODOSPAD GULFOSS – GEJZERY
GEYSIR I STROKKUR
Po śniadaniu wyjeżdżamy w stronę najpiękniejszego islandzkiego krateru – Keri∂. Wybierzemy się na trekking
wokół kaldery wypełnionej intensywnie szmaragdową
wodą. Następnie zwiedzimy Þingvellir – święte miejsce
Islandczyków – gdzie ponad tysiąc lat temu rozpoczęła
się historia nowożytnej demokracji i parlamentaryzmu. To
także niezwykle malowniczy teren, położony na styku płyt

kontynentalnych. Tutaj powstawały zdjęcia słynnego muru
w serialu „Gra o Tron”. Kolejny trekking czeka nas w drodze do intensywnie błękitnego wodospadu Bruarfoss. Ale
ukoronowaniem tego dnia będzie spacer do uważanego za
najpiękniejszy na Islandii Złotego Wodospadu. Gullfoss zyskał
swoje miano dzięki temu, że drobinki wody unoszące się
nad kipielą wpadającą w głęboki parów, działają jak pryzmat
i nad wodospadem rozpina się bajkowa tęcza. Niedaleko od
wodospadu rozpościera się najsłynniejszy islandzki obszar
geotermalny, którego centralnym punktem jest Geysir, czyli
gejzer, który dał swoje imię wszystkim tryskającym w górę
gorącym źródłom. Choć Geysir już od lat śpi, to tuż obok
niego z wigorem działa Strokkur, co kilka minut wysyłając
w niebo słupy wody zmieszanej z parą na ponad 20 metrów.
Jeśli pogoda dopisze, zakończymy ten dzień kąpielą w gorącej
Sekretnej Lagunie (atrakcja fakultatywna).
 
4. DZIEŃ: DZIKI POŁUDNIOWY ZACHÓD – WYSPY
VESTMANNA – HEIMAEY – WODOSPADY
SELJALANDSFOSS I GLJÚFRABÚI – WULKAN
EYJAFJALLAJÖKULL
Po śniadaniu wyjeżdżamy na przystań promową i przesiadamy się na statek, by z bliska zobaczyć miniarchipelag Wysp
Vestmanna. Zwiedzimy wyspę Heimaey, która jest jak islandzkie Pompeje. To tu wybuch wulkanu w 1973 roku pokrył
część miasta 14-metrową warstwą lawy. Wybierzemy się na
trekking w poszukiwaniu maskonurów i zdobędziemy szczyt
wulkanu, który wciąż jeszcze nie ostygł po erupcji sprzed
45 lat. Po powrocie na Islandię pojedziemy zobaczyć dwa
niesamowite wodospady: Seljalandsfoss i Gljúfrabúi. Oba
są fotograficzną gratką, bo Seljalandsfoss możemy obejść
dookoła i sfotografować go „od zaplecza”, a żeby zobaczyć
Gljúfrabúi będziemy musieli wejść do jaskini, której dnem
płynie lodowaty strumień. Jeśli wody nam będzie jeszcze
mało, na koniec dnia wykąpiemy się w gorącym źródle Seljavallalaug wypływającym ze słynnego wulkanu Eyjafjallajökull,
którego wybuch narobił tyle zamieszania w 2010 roku.
 
5. DZIEŃ: ZASKAKUJĄCE POŁUDNIE –
WODOSPAD SKOGAFOSS – LODOWIEC
SOLHEIMAJÖKULL – SOLHEIMASANDUR – WRAK
DAKOTY – VÍK – PLAŻA REYNISFJARA – DOLINA
ÞAKGIL
Jemy śniadanie i ruszamy znów odkrywać fotogeniczną
Islandię. Jeden z największych cudów wyspy to wodospad
Skogafoss, który ma wprost idealne proporcje: 61 m wysokości i 16 m szerokości. Warto sfotografować go z różnych
perspektyw, dlatego staniemy pod wodną kurtyną z dołu,
ale także wespniemy się ponad wodospad, przyjrzeć się

cudowi natury z góry. Następnie podjedziemy pod jęzor
lodowca Solheimajökull, żeby sfotografować spływający do
jeziora, liczący tysiące lat lód. Jeśli pozwoli na to pogoda,
ruszymy na godzinny treking do Solheimasandur. Znajduje
się tam najsłynniejszy wrak samolotu na całej Islandii – pamiątka po awaryjnym lądowaniu wojskowej amerykańskiej
Dakoty C-117. Kadłub leżący od 70 lat na czarnym piasku
to prawdziwy celebryta. „Grał” w wielu filmach, a nawet
w teledysku Justina Biebera. Ruszamy na czarną plażę
Reynisfjara. To kolejny islandzki cud natury, uznany przez
National Geographic za jedną z najpiękniejszych plaż świata.
Znajdziemy tu piasek koloru smoły, symetryczne bazaltowe kolumny, malownicze skalne „zęby” i wijące gniazda na
klifie maskonury. Odwiedzimy miejscowość Vík, za którą
zaczynają się sandury, czyli pustynia wulkaniczna. Skręcimy
z głównej drogi, by dotrzeć szutrową ścieżką do ukrytych
TERMIN I CENY: 

9 DNI

01.05.2019–09.05.2019

8900 PLN

02.07.2019–10.06.2019

8900 PLN

06.07.2019–14.07.2019

9500 PLN

10.08.2019–18.08.2019

9500 PLN

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• transfer z/na lotnisko w Keflaviku
• opiekę doświadczonego polskojęzycznego pilota-przewodnika,
autora przewodników National Geographic
• porady profesjonalnego fotografa, codzienne konsultacje
podczas plenerów fotograficznych, warsztaty profesjonalnej
obróbki zdjęć
• noclegi w apartamentach z łazienką i kuchnią
• śniadania przygotowywane przez opiekuna grupy
• transport na wyspie samochodem osobowym lub busem (w
zależności od liczby uczestników)
• pełne ubezpieczenie komunikacyjne, wypadkowe
• opłaty drogowe, parkingowe, promy
• ubezpieczenie turystyczne KL i NNW oraz ubezpieczenie bagażu
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu do/z Keflaviku – bilet w obie strony z bagażem rejestrowanym to
koszt ok. 1500 zł. Kwota pobrana przez Organizatora na poczet wykupienia
przelotu na trasie Warszawa-Keflavik-Warszawa jest jednocześnie zaliczką
za wycieczkę
• wstępów do muzeów i rezerwatów na trasie (ok. 3800 ISK)
• wycieczek i atrakcji fakultatywnych
• dopłaty do pokoju jednoosobowego
• usług nie wymienionych w programie

WWW.OPALTRAVEL.PL
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ETIOPIA HISTORYCZNA OD 4 OSÓB

13 DNI

� Bahir Dar i rejs łodzią po największym etiopskim Jeziorze Tana � Gonder – afrykański Camelot
� Trawożerne dżelady i Dach Czarnego Lądu w Simien Mountains National Park � Kamienne kościoły Lalibeli – ósmy cud świata
� Axum – pierwsza stolica i miejsce, w którym chrześcijaństwo przybyło do Etiopii � Addis Abeba i największe atrakcje stolicy
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – ADDIS ABEBA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku Opal
Travel. Przylot do stolicy Etiopii Addis Abeby. Transfer do hotelu.
 
2. DZIEŃ: ADDIS ABEBA – BAHIR DAR
Lądowanie na lotnisku w Addis Adebie. Spotkanie z przewodnikiem i przejazd do Bahir Dar. W trakcie przejazdu będziemy
mieli możliwość podziwiania pięknego krajobrazu, lokalnych
wiosek oraz rozległych pól pszenicy. Po drodze będziemy
także mijać dolinę Błękitnego Nilu oraz zwiedzimy położoną
w górach świątynię Debre Laibanos. Klasztor został założony
w XXI wieku przez św. Tekle Haimanot, która modliła się przez
29 lat w okolicznej jaskini. Odwiedzimy także leżący nieopodal,
na skraju wąwozu, bogato przyozdobiony mozaikami kościół.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
 
3. DZIEŃ: BAHIR DAR
Rano po śniadaniu rejs statkiem po jeziorze Tana, największym
jeziorze Etiopii, o powierzchni 3600 km2. Do jego największych
atrakcji zalicza się 29 klasztorów, założonych między XI a XVI
porozrzucanych na 37 wyspach. Odwiedzimy m.in. XIII-wieczny,
położony na półwyspie Zege, klasztor Ura Kidanemihret. Słynie on z pięknych kolekcji obrazów i bezcennej kolekcji krzyży
i koron. Następnie czeka nas godzinny przejazd na południe, do
wodospadu Blue Nile, pomnika natury największej rzeki kontynentu, Nilu, która płynie dalej na północ przez Sudan i Egipt.
 
4. DZIEŃ: BAHIR DAR – GONDER
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do miasta Gonder,
byłej siedziby etiopskich królów, którzy rezydowali tu w XVII
i XVIII wieku. Zwiedzimy m.in. kompleks etiopskich zamków
zwany Fasilades. Zostały one zbudowane przez etiopską rodzinę królewską, zanim ostatecznie przeniesiono stolicę do Addis
Abeby pod koniec XIX wieku. Następnie zobaczymy wspaniałe
obrazy kościoła Debre Berhan Selassie. Wieczorem, dla zainteresowanych możliwość poznania nocnego życie miasta Gonder.
 
5. DZIEŃ: GONDER – PARK NARODOWY SIMIEN
MOUNTAINS
Dzisiaj po śniadaniu przejedziemy do campingu w Debark,
w regionie Sankaber, który uznawany jest za najbardziej dziki
i spektakularny pod kątem widoków ze wszystkich etiopskich krajobrazów i znany powszechnie jako Dach Afryki.
Przed przybyciem do obozowiska w Sankaber, zatrzymamy
się na kilkugodzinny wypoczynek nad Wodospadem Jinbar,
będzie również czas na lekki trekking po górskim grzbiecie
oraz piknikowy lunch. Wieczorem po dotarciu do campingu
i zakwaterowaniu, kolacja.
 
6. DZIEŃ: PARK NARODOWY SIMIEN MOUNTAINS
– DEBARK
Rano po śniadaniu będzie można wybrać się na trekking
najwyższym pasmem górskim Etiopii, wpisanym na Listę
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Światowego Dziedzictwa UNESCO, aby z bliska podziwiać
piękne krajobrazy tego obszaru, obserwować rośliny i zwierzęta. Po południu przejazd do Debark na nocleg (camping).
 
7. DZIEŃ: PARK NARODOWY SIMIEN MOUNTAINS
– AXUM
Po śniadaniu i wykwaterowaniu opuszczamy Debark i jedziemy
do Axum, mijając po drodze bogaty w piękne widoki kanion
rzeki Tekeze, jednej z głównych rzek Etiopii. Następnie przejazd
równie spektakularną drogą Lima – Limo. Przyjazd do Axum, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny na kolację. Nocleg w Axum.
 
8. DZIEŃ: AXUM
Po śniadaniu zwiedzanie Axum, gdzie starożytna cywilizacja
rozwijała się już 1000 lat przed Chrystusem. Królestwo Axum
było jednym największych państw swojej epoki, o czym
przypominają liczne odkrycia archeologów, m.in. Pałac Królowej Sheba, grobowiec Króla Ezana. Jednak najważniejszym
punktem programu będzie wizyta w miejscu, gdzie rzekomo
przechowywana jest Arka Przymierza – świątyni Matki Bożej
z Syjonu. Czas wolny na kolację. Nocleg w Axum.
 
9. DZIEŃ: AXUM – GERALTHA
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Hawzain drogą
prowadzącą przez Adwa oraz Adigrat. Po drodze, 11 km na
zachód od Adwy zwiedzimy monastyr Abba Garima. Świątynia
znana jest z kolekcji wielu religijnych artefaktów, wliczając
w to 3 ilustrowane ewangelie z X w. Następnie przejazd do
Yeha i wizyta w świątyni założonej w budynku datowanym na
700–800 lat przed Chrystusem, uznawanej jednocześnie za
najstarszą budowlę w Etiopii. Kościół pod wezwaniem Abba
Aftse jest dedykowany jednemu z najpopularniejszych wśród
dziewięciu etiopskich świętych, który przybył tutaj z Imperium
Rzymskiego nauczać ewangelii, Po zwiedzaniu przejazd do
Hawzain. Zakwaterowanie w hotelu i czas wolny na kolację.
Nocleg w Hawzain.
 
10. DZIEŃ: GERATHA – MEKELLE
Po śniadaniu i wykwaterowaniu, przejazd do Mekelle. Po
drodze postój przy wyciosanym w skale kościele Abraha
Atsbeha. Po przyjeździe do stolicy regionu Tigraj odwiedzimy
miejscowe muzeum oraz jeden z zamków należących niegdyś do Imperatora Yohannesa IV, który wzniósł to miasto
i twierdzę pod koniec XIX w. Zakwaterowanie w hotelu i czas
wolny na kolację. Nocleg w Mekelle.
 
11. DZIEŃ: MEKELLE – LALIBELA
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do Lalibela, Po
drodze okazja do podziwiania pięknych górskich widoków,
m.in. monumentalne góry Abuna Josef. Zakwaterowanie
w hotelu i czas wolny na kolację. Nocleg w Lalibela.
 
12. DZIEŃ: LALIBELA – ADDIS ABEBA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przelot do stolicy
Etiopii. Wycieczkę w Addis Adebie zaczniemy od wjazdu na

górę Entoto, aby pośród eukaliptusowego lasu, podziwiać
widok na okolicę i leżące w oddali miasto. Następnie przejazd do Shiro Meda – największego w Etiopii marketu, gdzie
będzie można kupić pamiątki oraz miejscowe rękodzieło.
Następnie przejazd do Muzeum Narodowego, gdzie będziemy
mogli zobaczyć wiele szkieletów ludzi pierwotnych, z których
wywodzą się pierwsi Homo Sapiens. Po wizycie w muzeum
przejedziemy do Katedry Trójcy Świętej, wzniesionej na cześć
wyzwolenia się spod włoskiej okupacji. Zwiedzanie stolicy zakończone kolacją składającą się z typowo-etiopskich
potraw. Po kolacji transfer na lotnisko i przelot do Polski.
 
13. DZIEŃ: PRZELOT DO POLSKI
Przelot do Polski z przesiadką. Poranne lądowanie w Warszawie.

TERMIN I CENY: 

13 DNI

11.03.2019–23.03.2019

3900 PLN + 1 745 USD

05.08.2019–17.08.2019

3900 PLN + 1 745 USD

23.09.2019–05.10.2019

3900 PLN + 1 745 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty liniami rejsowymi z przesiadkami na trasie Warszawa
– Addis Abeba – Warszawa
• przelot wewnętrzny na trasie Lalibela – Addis Abeba
• zakwaterowanie w hotelach 3*, w pokojach dwuosobowych,
w lodge’ach oraz w namiotach
• wyżywienie w wersji HB – śniadania i obiady/kolacje zgodnie
z programem
• kolacja pożegnalna w Addis Abebie składająca się z lokalnych
potraw
• sprzęt campingowy
• rejs łodzią po Jeziorze Tana oraz po Jeziorze Chamo
• przewodnik-skaut w Simien Mountains National Park
• wszystkie transfery i transport wg programu
• wszystkie bilety wstępu do muzeów, kościołów, stref
archeologicznych, wiosek
• opiekę lokalnych przewodników anglojęzycznych w każdym
z odwiedzanych miejsc
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• dopłaty za późne wykwaterowanie w Addis Abebie (30 USD/os.)
• zwyczajowych napiwków dla kierowcy i przewodników (sugerowana kwota
to ok. 4 USD os./dzień)
• opłaty za wizę etiopską (ok. 50 USD) – płatne na lotnisku, po przylocie
• napojów alkoholowych
• ew. wycieczek fakultatywnych

ETIOPIA 

10/18 DNI

� Addis Abeba i największe atrakcje stolicy, w tym Merkato – największy targ w Afryce � Bahir Dar i rejs łodzią po największym
etiopskim Jeziorze Tana � Gonder – afrykański Camelot � Trawożerne dżelady i Dach Czarnego Lądu w Simien Mountains National Park
� Kamienne kościoły Lalibeli – ósmy cud świata � Axum – pierwsza stolica i miejsce, w którym chrześcijaństwo przybyło do Etiopii
� Podróż „plemiennym szlakiem” – spotkanie z najbardziej barwnymi i dzikimi plemionami Afryki
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – ADDIS ABEBA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Przylot do stolicy Etiopii Addis Abeby. Transfer
do hotelu.
 
2. DZIEŃ: ADDIS ABEBA
Po śniadaniu zwiedzanie miasta. Wizyta w Muzeum Narodowym gdzie zapoznamy się z historią i współczesnością
Etiopii. Jego największą atrakcją jest Lucy, czyli szkielet naszego pra-pra-praprzodka, odkryty w 1974 roku. Szkielet
pochodzi sprzed 3 milionów 200 tysięcy lat. W ostatnim
czasie na terenie Etiopii odkryto jeszcze starsze szczątki
ludzkie, również eksponowane w muzeum. Zwiedzanie

Muzeum Etnograficznego w dawnym pałacu Hajle Selassje
i katedry świętej Trójcy w której spoczywa ostatni etiopski
cesarz. Zobaczymy barwny targ – Merkato, uważany za
największy w Afryce. Ze wzgórza Entoto (3200 m n.p.m.)
będziemy podziwiać panoramiczny widok na miasto. Kolacja
i nocleg w hotelu.
 
3. DZIEŃ: ADDIS ABEBA – BAHIR DAR –
WODOSPADY NA NILU BŁĘKITNYM – JEZ. TANA
– PŁW. ZAGWE – BAHIR DAR
Po wczesnym śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do
Bahir Dar (lot trwa godzinę). Tego samego dnia czeka nas
wycieczka do wodospadów na Nilu Błękitnym (30 km od
Bahir Dar). Zaś po południu rejs łodzią po największym

etiopskim jeziorze Tana. Na wyspach i półwyspach oblanych
jego wodami znajduje się ponad 20 kościołów i klasztorów.
Zobaczymy uważany za najpiękniejszy Ura Kidane Mihret
z XVI wieku, zlokalizowany na półwyspie Zagwe. Po jeziorze
do dziś pływają łodzie wykonane z papirusu. U tutejszych
wieśniaków Thor Heyerdal pobierał nauki przed wyprawą
Ra. Wpłyniemy łodzią w miejsce gdzie Nil Błękitny bierze
swój początek, jeśli dopisze szczęście spotkamy hipopotamy.
Kolacja i nocleg w hotelu.
 
4. DZIEŃ: BAHIR DAR – GONDER
Po śniadaniu przejazd do Gondaru (180 km) – XVII-wiecznej
stolicy Etiopii. Gonder (lista UNESCO) założył król Fasidelous
w 1636 roku, jego pałac zachował się do dziś. To zespół
budowli jakiego nie spotka się w żadnym innym afrykańskim kraju, nazywany często „afrykańskim Camelotem”. Po
południu zwiedzanie zamków i monastyru Debre Berhan
Selassie znanego ze wspaniałych obrazów i fresków, a także
łaźni króla Fasidelousa. Kolacja i nocleg w hotelu.
 
5. DZIEŃ: GONDER – PARK NARODOWY SEMIEN –
FALASZA – GONDAR
Przejazd do Parku Narodowego Semien, wpisanego na listę
dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. Niesamowicie malownicze pasmo górskie, pełne kanionów, nad którymi górują
wierzchołki wygasłych wulkanów, nazywane jest Dachem
Czarnego Lądu. Czekają na nas zapierające dech w piersiach
widoki i dziesiątki dżelad – jedynych trawożernych małp na
świecie. Zwierzęta nie są agresywne, pozwalają zbliżyć się
do siebie, fotografować. Powrót do hotelu w Gondar. Po
drodze zwiedzanie wioski Czarnych Żydów etiopskich –
Falaszy. Kolacja i nocleg.
 
6. DZIEŃ: GONDER – LALIBELA
Rano transfer na lotnisko, trwający pół godziny przelot do
Lalibeli (lista UNESCO), uznawanej za ósmy cud świata. Zakwaterowanie w hotelu zlokalizowanym w centrum miasta.
WWW.OPALTRAVEL.PL
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Tego samego dnia zwiedzanie pierwszej grupy wykutych
w skałach, niesamowitych kościołów z XIII wieku. To najważniejszy punkt na etiopskim szlaku historycznym. Jak
głosi legenda przy budowie jedenastu kościołów w dzień
pracowali robotnicy nocą aniołowie. Konstrukcja kościołów
jest wyjątkowa na skalę światową – budowano je bowiem…
od góry. Kolacja i nocleg w hotelu.
 
7. DZIEŃ: LALIBELA – KLASZTOR NEAKUYTO LEAB
– LALIBELA
Przed południem wycieczka do wykutego w czerwonym
wulkanicznym tufie klasztoru Neakuyto Leab z XIII w. Po
południu zwiedzanie drugiej i trzeciej grupy lalibelskich kościołów – najpiękniejszych w zachodzącym słońcu. Kościół
św. Jerzego ma kształt krzyża greckiego, Bete Medhane
Alem to największy monolityczny kościół na świecie. Kolacja
i nocleg w hotelu.
 
8. DZIEŃ: LALIBELA – AKSUM
Przed południem przejazd na lotnisko w Lalibeli, 45-minutowy lot do Aksum (lista UNESCO), kolebki chrześcijaństwa
etiopskiego. Zwiedzanie przedchrześcijańskich obelisków, katedry Najświętszej Marii Panny, pozostałości pałacu królowej
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Saby, muzeum archeologicznego i królewskich grobowców.
Podziwianie kaplicy w której przechowywana jest legendarna
Arka Przymierza. Kolacja i nocleg w hotelu.
 
9. DZIEŃ: AKSUM – ADDIS ABEBA – AWASA –
JEZIORA WIELKIEGO ROWU AFRYKAŃSKIEGO
– SHASHAMANE/ZIWAY
W zależności od rozkładu – wylot do Addis Abeby. Przejazd
w kierunku Awasa, po drodze jeziora Wielkiego Rowu Afrykańskiego: Ziway, Abiata i Shala. Wszystkie bardzo bogate
w najróżniejsze gatunki ptaków. Pożegnalna kolacja transfer
na lotnisko, przelot do Polski. Międzylądowanie w jednym
z portów europejskich. Nocleg w hotelu w Shashamane
lub Ziway.
 
10. DZIEŃ:
Przylot do Warszawy.
OPCJA 18 DNI
 
10. DZIEŃ: SHASHAMANE/ZIWAY – ARBAMICH
Przejazd do położonego nad jeziorem Chamo miasta Arbamich. Wizyty we wsiach plemion Oromo, Wolayta. Nocleg
w hotelu.
 
11. DZIEŃ: ARBAMICH – JEZ. CHAMO –
ARBAMICH
Rano wyjazd do wsi plemienia Dorze. Po południu rejs po
jeziorze Chamo, oglądanie krokodyli, hipopotamów i różnych
gatunków ptaków. Nocleg w tym samym hotelu.
 
12. DZIEŃ: ARBA MYNCZ – JINKA
Po śniadaniu przejazd przez ziemie ludu Konso, podziwianie
barwnych strojów, malowniczych tarasów na polach i drewnianych rzeźb ustawianych na grobach. Nocleg w hotelu
w Jinka.
 
13. DZIEŃ: ADDIS ABEBA – TURMI
Wycieczka do wsi plemienia Mursi. Kobiety z tego plamienia
wkładają sobie w dolną wargę talerzyki, mężczyźni dekoracyjnie malują ciała. Przejazd do Turmi. Nocleg w lodge w Turmi.
 
14. DZIEŃ: TURMI – OMORATE – TURMI
Wycieczka do Omorate nad rzeką Omo, tuż przy granicy
z Kenią. Przeprawa na drugi brzeg rzeki. Lub przejazd do nad
rzekę Omo wsi plemienia Karo. Powrót do Turmi.
 
15. DZIEŃ: TURMI – ARBAMINCH
Przejazd do Arbaminch. Po drodze wizyty we wsiach plemion
Erbore i Konso. Nocleg w hotelu.
 
16. DZIEŃ: ARBAMINCH – JEZ. LANGANO –
ARBAMINCH
Przejazd nad jezioro Langano. To jedyne w Etiopii i jed-

no z niewielu w Afryce gdzie można się bez obawy kąpać. Przyczyną jest specyficzny, alkaiczny skład wody.
Nocleg.
 
17. DZIEŃ: ARBAMINCH – ADDIS ABEBA
Przejazd Addis Abeby na trasie wspaniała sceneria jezior
Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Wieczorem kolacja w lokalnej
restauracji. Transfer na lotnisko.
 
18. DZIEŃ:
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 
04.11.2018–13.11.2018
23.11.2018–02.12.2018
26.04.2019–05.05.2019
05.08.2019–14.08.2019
14.10.2019–23.10.2019
04.11.2019–13.11.2019

10/18 DNI
Cena za program
10 dniowy:
6360 PLN + 950 USD
Cena za program
18 dniowy:
6 360 PLN + 2440 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot Warszawa – Addis Abeba – Warszawa (przez jeden
z europejskich portów lotniczych)
• przeloty lokalne: Addis Abeba – Bahir Dar, Gonder-LalibelaAksum, Aksum – Addis Abeba
• zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2-osobowych oraz
w namiotach
• śniadania i obiadokolacje, na pustyni 3 posiłki dziennie
• transport: minibus oraz samochody 4×4
• opiekę pilota Opal Travel na całej trasie oraz lokalnego
przewodnika
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Etiopii (ok. 50 USD)
• zwyczajowych napiwków – ok. 4 USD/os./dzień
• ewentualnych wycieczek fakultatywnych
• opłat za fotografowanie
• dopłaty do pokoju 1-osobowego: 365 USD

Kolejność realizacji opcji „Południe” może być odwrócona ze
względu na terminy lokalnych targów i świąt plemiennych.
Uwaga: wymagana ochrona antymalaryczna podczas opcji
„Południe”

KENIA, TANZANIA I ZANIZBAR
CZAR SAWANNY I MAGIA WYSPY PRZYPRAW

15 DNI

� Najciekawsze miejsca w Kenii i Tanzanii � Wypoczynek w 4* hotelu przy plaży na urokliwym Zanzibarze
� Możliwość realizacji wyprawy od 2 osób w dowolnym terminie
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – NAIROBI
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Wylot z Warszawy do Nairobi przez jeden z europejskich portów lotniczych. Przylot do Nairobi. Transfer
do hotelu. Nocleg.
 2. DZIEŃ: NAIROBI – JEZIORO NAKURU
Po śniadaniu jedziemy na południe, nad jezioro Nakuru –
najbardziej znane jezioro w Wielkim Rowie Afrykańskim.
Jezioro położone jest w malowniczym rejonie, otoczone
lasami, łąkami i terenami bagnistymi. „Nakuru” to w języku
Masajów „pył”. Mieszka tutaj ponad milion różowych flamingów, a obserwowanie ich to prawdziwe przeżycie. Obiad.
Popołudniowe safari w największym rezerwacie nosorożców
w Kenii. Kolacja i nocleg w lodge.
 
3. DZIEŃ: JEZIORO NAKURU – NARODOWY PARK
MASAI MARA
Po śniadaniu wyjazd do parku Masai Mara – jednego z najliczniej zamieszkiwanych przez dzikie zwierzęta Parku Kenii.
Mieszkają tu wszystkie zwierzęta należące do tzw. Wielkiej
Piątki (lew, słoń afrykański, lampart, nosorożec czarny, bawół
afrykański). Przyjazd na lunch. Popołudniowe safari. Powrót
do lodge. Czas wolny, kolacja i nocleg.
 4. DZIEŃ: PARK NARODOWY MASAI MARA
Śniadanie. Ranne i popołudniowe safari. Obiad, kolacja
i nocleg.
 
5. DZIEŃ: PARK NARODOWY MASAI MARA –
PARK NARODOWY SERENGETI
Po śniadaniu przejazd do Tanzanii. Lunch, a następnie przejazd do Parku Narodowego Serengeti, który jest jednym
z największych i najbardziej znanych parków narodowych
świata. Nazwa „Serengeti” pochodzi z języka masajskiego
i oznacza „nieskończone równiny”. To wyjątkowe miejsce,
gdzie możemy stanąć twarzą w twarz z dziką, nienaruszoną przyrodą. Założony prawie sto lat temu Serengeti ma

najwyższa koncentrację wielkich ssaków na naszej planecie
– żyje tu najwięcej lwów na kontynencie, więc szanse na ich
spotkanie podczas naszego safari są naprawdę duże. Obiad.
Popołudniowe safari. Kolacja i nocleg w Lodge.
 
6. DZIEŃ: PARK NARODOWY SERENGETI
Śniadanie. Całodniowe safari po Serengeti, gdzie obserwować
będziemy wiele pierwotnych biotopów: bezkresne sawanny,
lasy, busze i gęsto porośnięte krzewami doliny rzek. Lunch,
kolacja i nocleg w lodge.
 
7. DZIEŃ: PARK NARODOWY SERENGETI –
NGORONGORO
Śniadanie. Przejazd do Krateru Ngorongo (UNESCO) – największej na świecie kaldery wygasłego wulkanu. Erupcja, która miała miejsce 2,5 miliona lat temu, pozostawiła charakterystyczną
wyrwę w wierzchołku krateru o średnicy 22 km. Po drodze
wizyta w wąwozie Olduvai. Lunch, kolacja i nocleg w Lodge.
 
8. DZIEŃ: NGORONGORO
Śniadanie. Fotosafari we wnętrzu krateru. Wypatrujemy
Wielkiej Afrykańskiej Piątki. Lunch. Powrót, kolacja i nocleg.
 
9. DZIEŃ: NGORONGORO – PARK NARODOWY
JEZIORA MANYARA
Śniadanie. Wyjazd do Parku Narodowego jeziora Manyara,
gdzie można spotkać więcej słoni na kilometr kwadratowy niż
w każdym innym rezerwacie w Afryce. Żyją tu także żyrafy,
zebry, gnu, bawoły, gazele, guźce, małpy, setki pawianów
i zróżnicowane ptactwo. Park znany jest też z lwów śpiących
na drzewach. Safari przy jeziorze daje możliwość obserwacji
różnorodnego ptactwa, a szczególności występujących tu
licznie flamingów. Lunch, kolacja i nocleg w lodge.
 
10. DZIEŃ: PARK NARODOWY JEZIORA MANYARA
– ARUSHA – ZANZIBAR
Po śniadaniu wyjazd do Arusha. Lunch. Przelot na Zanzibar,
nazywany „wyspą przypraw’’, gdzie od czasów kolonialnych
eksportowano na cały świat prawdziwy skarb – goździki.
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.

 
11–13. DZIEŃ: WYPOCZYNEK NA WYSPIE
ZANZIBAR
Śniadanie. Wypoczynek na urokliwych plażach wyspy, możliwość opcjonalnych wycieczek. Kolacja.
 14. DZIEŃ: ZANZIBAR
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
 15. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

15 DNI

23.11.2018–07.12.2018

6200 PLN + 3100 USD

20.02.2019–06.03.2019

6200 PLN + 3360 USD

25.04.2019–09.05.2019

6200 PLN + 2650 USD

10.08.2019–24.08.2019

6800 PLN + 3750 USD

23.11.2019–07.12.2019

6200 PLN + 3100 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Nairobi,
Zanzibar – Warszawa (z przesiadką)
•p
 rzelot Arusha – Zanzibar
• z akwaterowanie w lodge’ach 3*/4*, podczas wypoczynku hotel 4*
•p
 rogram safari (przejazdy samochodem terenowym, wejścia do
parków, kierowca)
• ś niadania, obiady, kolacje podczas safari, śniadania i kolacje
podczas wypoczynku
•o
 piekę angielskojęzycznego przewodnika
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
•w
 izy do Tanzanii – 50 USD, wizy do Kenii – 50 USD
•n
 apojów do posiłków
•e
 w. opłat za wycieczki fakultatywne
•e
 w. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 570 USD

WWW.OPALTRAVEL.PL
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KOMORY – WYPRAWA NA KSIĘŻYCOWY ARCHIPELAG OD 4 OSÓB 17 DNI
� Senna atmosfera zagubionego w czasie, księżycowego archipelagu na Oceanie Indyjskim � Wspinaczka stokami porośniętego dżunglą,
czynnego wulkanu Karthala � Minarety, pałace sułtanów, kolorowy islam w czarnej Afryce � Baobaby, cytadele, armaty obronne,
kokosowe palmy i kwiaty luksusowych perfum ylang ylang � Kaldery wypełnione jeziorami, miasteczka pokryte na zawsze lawą,
lawenda i przyprawy � Turkusowe wody oceanu i dzikie bezludne plaże na skraju dżungli � Kameleony, lemury, wielkie zielone żółwie
składające jaja przy świetle księżyca, przyjazne delfiny � Ostatni, ginący przedstawiciele endemicznego gatunku wielkiego rudego
livingstones � Kontrast ludów bantu i tradycji islamskiej � Odpoczynek i folklor kulturowy
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Zbiórka na Międzynarodowym lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, przy stanowisku Opal Travel. Wylot do Moroni, stolicy Związku Komorów, z przesiadką w jednym z lotniczych
portów europejskich.
 2. DZIEŃ: MORONI – ITSANDRIA
Przylot w godzinach wczesnopopołudniowych, odprawa na
lotnisku Hahaya, formalności wizowe. Serdeczne powitanie
grupy i transfer z lotniska do hotelu, zameldowanie. Czas
wolny. Wieczorem kolacja.
 3. DZIEŃ: ITSANDRIA – MORONI
Po śniadaniu zwiedzanie Moroni. Obejrzymy stary, zbudowany w XV wieku Meczet Piątkowy Badjanani. Uliczkami
medyny Mtsangani, które rozpoczynają się zaraz za meczetem, wybierzemy się na zwiedzanie stolicy Wielkiego
Komora. Medyna to najstarsza część miasta, wzniesiona
z ciemnego, wulkanicznego kamienia, której niskie domy
stłoczone są wzdłuż wąskich, krętych ulic. W tych miniaturowych arteriach wciąż jeszcze znaleźć można maleńkie sklepiki i warsztaty. Choć zewsząd otaczać nas będą
czarnoskórzy mieszkańcy wyspy, różnobarwność kolorów,
stłoczone ulice, zapach przypraw, dochodzący gwar rozmów
w różnych językach, z których najbardziej słyszalne są arabskie dźwięki, sprawi, że możemy poczuć się zdziwieni, że
znajdujemy się w Afryce równikowej, a nie na jakimś targu
południowych krańców Magrebu. Komorczycy uważają się
za metysów afroarabskich. Oficjalnym językiem, obok francuskiego i komorskiego, jest arabski. Wiele napotykanych
tutaj kobiet pokrywa twarze papką ze sproszkowanego
drewna sandałowego, nazywaną maską piękności i chroniącą twarze przed promieniami słońca. Niektóre kobiety
ozdabiają twarz rozprowadzając sandałową papkę w geometryczne wzory. Odwiedzimy kościółek misji katolickiej
w Moroni, gdzie poznamy księdza Jana – Polaka, jedynego katolickiego kapłana w całej Unii Komorów, a zarazem
Administratora Apostolskiego Komorów. Jego praca jest
bardzo niewdzięczna – islam, zgodnie z konstytucją, jest
jedyną religią państwową Unii Komorów i każda działalność nakierowana na szerzenie chrześcijaństwa, traktowana jest jako przestępstwo przeciwko Państwu. Ksiądz Jan
może być tylko duszpasterzem nielicznie zamieszkujących
tu obcokrajowców i organizatorem humanitarnej pomocy
dla muzułmańskiej społeczności. Wczesnym popołudniem
powrócimy do hotelu na wypoczynek na plaży Insandria,
pięknej ze względu na kontrasty turkusowych wód oceanu,
jasnego piasku i ciemnych wulkanicznych skał.
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4. DZIEŃ: CAŁODZIENNY OBJAZD PÓŁNOCNEJ
 
CZĘŚCI KOMORA WIELKIEGO
Po śniadaniu będziemy uczestniczyli w całodziennym zwiedzaniu północnej części wyspy – region ten zwany jest przez
miejscową ludność diamentem Wielkiego Komora. Zwiedzimy
płaskowyż zwany Diboini i zobaczymy znajdujące się tam
stożki wulkaniczne. Odwiedzimy lokalne miejscowości Mnoungou i Mbeni, gdzie będziemy mogli zobaczyć, jak w dość
prymitywnych warunkach, uzyskuje się destylat z kwiatów
Ylang Ylang, który jako naturalny olejek jest ważnym komponentem w produkcji najdroższych perfum świata. Zobaczymy ruiny pałacu Sułtana Zwycięzcy i sławną konstrukcję
Ngoulou z końca XIX w. – perełkę architektury stalowej. Przy
drodze spotkamy zarówno kwitnące krzewy frangipani, jak
i okazałe baobaby.
W ciągu dnia przewidziany jest odpoczynek, obiad w lokalnej restauracji, później transfer na plażę Wyspy Żółwi (l’ile
aux Tortues).
Po obiedzie wyruszymy do Skały Smoka, która jest dużą
i bardzo ciekawą formacją skalną, do złudzenia przypominającą ogon smoka albo dinozaura. Według legendy i wierzeń
miejscowej ludności skała uznawana jest za miejsce ostatniego
spoczynku prehistorycznego smoka, który przepłynąwszy
ocean wyzionął ducha jak tylko dotarł na brzeg świętej wyspy
Komorów. W bliskim sąsiedztwie znajduje się jezioro Le Lac
Sale oraz Dziura Proroka, wypełniona wodą z pozostałości
aktywności wulkanicznej. Odwiedzimy najstarszy baobab
na wyspie, który za czasów Sułtanatu służył za więzienie,
w którym przetrzymywano złoczyńców bez dostępu do wody
i pożywienia. Droga którą będziemy podążali, prowadzi wzdłuż
pięknej, pokrytej białym piaskiem plaży, wśród niemal z niej
wyrastających ładnych i okazałych baobabów. Częste są
pozbawione roślinności świeże rozlewiska lawowe. W pobliżu
znajdują się liczne meczety, nierzadko wokół palm lub baobabów, na murowanych ławkach, siedzą mężczyźni. Kobiety
ubrane są w czarne długie stroje i białe chusty na głowach.
Pod koniec dnia dotrzemy do cmentarza, gdzie pochowane
są szczątki pierwszych europejskich rozbitków z 1495 roku.
Po południu powrót do Itsandrii. Czas wolny, odpoczynek.
Kolacja.
 
5. DZIEŃ: CAŁODZIENNY OBJAZD PÓŁNOCNEJ
CZĘŚCI KOMORA WIELKIEGO
Po śniadaniu, naszym minibusem udamy się na zwiedzanie południowej strony wyspy. W miejscowości Singani
będziemy mogli obejrzeć skutki ostatniej erupcji wulkanu.
Większość miasteczka pochłonięta została przez rozlewiska

lawowe. W Mitsoudje obejrzymy manufaktury snycerskie,
specjalizujące się w zdobnictwie i rzeźbie, wykorzystujące
szlachetne odmiany drzew, w tym hebanu, sprowadzanego z Madagaskaru palisandru czy drzewa różanego. Jeżeli
połowy tego dnia dopiszą będziemy uczestniczyli także
w degustacji świeżo złowionych homarów. Po dotarciu do
Chindini, stolicy lokalnego rybołówstwa, odpoczniemy na
pięknej, pokrytej białym piaskiem plaży. Chętni będą mogli
wykąpać się w turkusowych wodach oceanu. Po zażyciu
kąpieli zarówno wodnej jak i słonecznej udamy się w drogę
powrotną do hotelu.
Czas wolny, wypoczynek przed czekającą nas następnego
dnia wspinaczką na wulkan Karthala. Kolacja.
 
6. DZIEŃ: ITSANDRIA – WULKAN KARTHALA
Po wczesnym śniadaniu wyruszymy na dwudniową wyprawę na jeden z największych i czynnych wulkanów świata
– wulkan Karthala. Zalecane odpowiednie do całodniowej
marszruty obuwie, odzież chroniąca przed wieczornym chłodem wyżyn kaldery, a także kremy ochronne z filtrami UV.
Piesza wędrówka rozpoczyna się w położonej na zboczu
wulkanu wiosce Boboni (dojazd do wioski minibusem). Ci
z nas, dla których wspinaczka górskimi ścieżkami nie jest
nowością, z pewnością mogliby wejść na krater i zejść z niego w ciągu jednego dnia, jednakże wiąże się to ze sporym
wysiłkiem i związanym z tym zmęczeniem. Z tego powodu,
tak jak większość nielicznych w tym zakątku świata grup
turystycznych, podzielimy tę wyprawę na dwa etapy i noc
spędzimy na krawędzi krateru. Namioty zabezpieczy przewodnik, bagaże wniosą tragarze, a problemem wniesienia na
górę odpowiedniego zapasu pitnej wody oraz jedzenia na cała
dobę, zajmą się towarzyszący naszej ekspedycji Komorczycy.
Droga do obozowiska zajmie nam cały dzień, stopniowo
mijać będziemy zmieniające się krajobrazy. Wędrując przez
dżunglę dotrzemy do rejonów porośniętych roślinnością
wyżynną, ale pierwszego dnia pozostaniemy w obszarze
wiecznie zielonych lasów i to w nich spędzimy noc…
Nocleg i kolacja pod namiotami na wysokości 1600 metrów n.p.m. w stworzonym przez nas Polskim Campie Karthala.
 
7. DZIEŃ: WULKAN KARTHALA – ITSANDRIA
O świcie zjemy śniadanie i jeżeli dzień będzie bezchmurny,
będziemy mogli podziwiać wschód słońca wyłaniającego się
zza szczytu wulkanu Karthali. Następnie ruszymy w dalszą
drogę. Karthala to wulkan tarczowy, a zarazem najwyższy
szczyt Komorów położony na wysokości 2361 m n.p.m. Jest
on jednym z bardziej aktywnych wulkanów świata, od XIX w.

wybuchał ponad 20 razy. Zbudowany z bazaltów i tufów posiada krater o wymiarach 3 na 4 kilometry i głębokości ponad
260 metrów. Od wysokości 1800 m n.p.m. wiecznie zielone
lasy ustępują wrzosowiskom. Na zboczach wulkanu żyje
wiele endemitów, w tym cztery gatunki ptaków znalezionych
tylko w tym miejscu, są to: muchołówka, szlarnik kraterowy,
dziwogon brązowoskrzydły i syczek stokowy. Przed dotarciem
na szczyt znajdziemy się w strefie nagiej ziemi, ze względu na
bliskość wulkanu, kompletnie wyjałowionej z roślinności. Po
odpoczynku i licznych pamiątkowych zdjęciach, startujemy
i schodzimy z wulkanu w kierunku miejscowości Nvouni,
z której po południu zostaniemy przetransferowani do hotelu.
Czas wolny, plażowanie. Kolacja
 
8. DZIEŃ: ITSANDRIA-CHINDINI – WYSPA MOHELI
(ILE DE MOHELI)
Po śniadaniu wyruszymy do portu w Chindini. Przez ponad
dwie godziny będziemy płynęli w kierunku najmniejszej wyspy archipelagu, wyspy Moheli – zwanej Wyspą Skarbów.
Po dotarciu na wyspę wyruszymy w kierunku naszego hotelu
– klimatycznych bungalowów w Itsamia. Zakwaterowanie,
czas wolny, kolacja.
Wieczorem (zwykle po 22), przy świetle latarki (bardzo
ważne przy bezksiężycowej nocy) udamy się z lokalnym
przewodnikiem na plażę na obserwację składających tu
każdej nocy jaja wielkich żółwic Oceanu Indyjskiego. Niezapomniane wrażenia i wspaniałe zdjęcia z jedynego chyba
miejsca na świecie, gdzie żółwice składają jaja całorocznie,
a nie okresowo.
 
9 I 10. DZIEŃ: WYSPA MOHELI (ILE DE MOHELI)
W hotelu będziemy jedli śniadania i kolacje. Wieczorem,
jeżeli doświadczymy przerwy w dostawie prądu, co w tym
zakątku świata dość często się zdarza, będziemy mogli rozpalić ognisko i poczuć się trochę jak Robinson Crusoe, w tym
prawie bezludnym miejscu.
Wyspa Moheli (lokalna nazwa: Mwali), położona między
Grande Comore i Anjouanem, to najmniejsza, najdziksza i najsłabiej zagospodarowana wyspa Archipelagu Komorów. Ma
30 kilometrów długości i 15 kilometrów szerokości. Moheli,
zdaniem wielu, to najpiękniejsza wyspa całego archipelagu.
To bardzo spokojna, ale biedna Afryka. Na północy wybrzeże
wyspy jest niezwykle malownicze – przyroda stworzyła tu
wiele niesamowitych zakątków. Liczne są skaliste półwyspy,
baobaby rosnące w pobliżu morskiego brzegu, małe plaże
otoczone pochylonymi palmami i bujnymi zaroślami w tle.
Wnętrze Moheli to góry, których zbocza porasta gęsta,
splątana dżungla. Możemy spotkać się z przedstawicielem
jednego z dwóch gatunków lemurów, nie tylko obecnych
na Madagaskarze, ale także tu, na Archipelagu Komorów. Po
południowej stronie wyspy piękno tego miejsca podkreśla
łańcuch drobnych wysepek leżących w odległości około
kilometra od brzegu. Tuż przy plaży rosną baobaby o fantastycznych, niesamowitych kształtach, spod których otwiera
się bajeczny widok na lazurowy, gdzieniegdzie szmaragdowy
ocean. Wieczorem na połów wyruszają leniwie poruszające
się dłubanki z bocznym pływakiem, na których dziobie dla
oświetlenia używa się lamp naftowych. Wspaniale wyglądają
ich światełka majaczące w oddali, pod rozgwieżdżonym migoczącym niebem, na którym wisi złocisty Krzyż Południa.
Program naszego pobytu na wyspie nie jest obligatoryjny
i może ulec modyfikacjom, zgodnie z sugestią Grupy i zainteresowaniami jej Uczestników. Będziemy mogli wybrać się
na bezludne wysepki otaczające Moheli, udać się do dżungli
na poszukiwanie jednego z największych i endemicznych
dla Komorów nietoperza Livingstones czyli rudawki komorskiej (Pteropus livingstonii), ssaka o wadze prawie kilograma
i rozpiętości skrzydeł czasem przekraczającej półtora metra.
Nietoperz ten zamieszkuje gęste lasy porastające górskie
doliny, żywi się kwiatami i owocami głównie drzew figowych.

Zamieszkuje w małych koloniach, które są haremami jednego
samca. Jest gatunkiem prawie wymarłym, jego populacja
liczy niewiele ponad tysiąc osobników. Chętni będą mogli
udać się także na spotkanie z lemurem Mongos (Eulemur
mongoz), gatunkiem obecnym już na Moheni i wyspie Anjouan jeszcze w czasach przed przybyciem Europejczyków.
Po drodze z pewnością spotkamy licznie występujące kameleony, z których niektóre są endemitami występującymi
tylko na Komorach. Możemy wybrać się na rafę koralową,
do Rezerwatu Morskiego Parku Moheli (Parc Marin de
Moheli – Reserve Naturel) na spotkanie różnorodnej fauny
morskiej, kolorowych ryb o egzotycznych kształtach, licznie
tu zamieszkujących delfinów, żółwi w tym żółwia zielonego
(Chelonia Mydas), które nocą składają jaja, czy w czasie sezonu, przepływających przy brzegach archipelagu wielorybów.
Jeżeli występujące tu często passaty pozwolą i morze będzie
spokojne, przewidziana jest wspólna wyprawa dłubanką –
katamaranem i piknik na Wyspie Trędowatych.
 
11. DZIEŃ: WYSPA MOHELI – WYSPA ANJOUAN
Po wczesnym śniadaniu pojedziemy na lokalne małe lotnisko
Bandri Salam, skąd awionetką polecimy do stolicy wyspy
Anjouan, zwanej tu Perłą Oceanu Indyjskiego.
Po przybyciu na wyspę, zanim udamy się w dalszą drogę
do naszego hotelu-bungalowów położonych przy bajkowych
plażach Moya, zbudowanych z pomarańczowego zagłębiającego się w lazurze oceanu piasku, udamy się na zwiedzanie
stolicy wyspy, portowego miasteczka Matsamudu. Sama wyspa Anjouan ma kształt nieregularnego trójkąta. Jej wnętrze
zbudowane jest z zielonych, pokrytych tropikalną roślinnością
gór. Najwyższy szczyt – Mt Ntingui sięga 1600 m n p.m.
Stolica wyspy – Mutsamudu wciśnięta jest w dolinę otwartą w kierunku morza. Nad miastem górują mury cytadeli.
Dawniej warownia była ostoją sułtańskiej władzy. Sułtanat
Ndżuwani powstał na wyspie Anjouan około roku 1500
i przetrwał do roku 1866. Nasze zwiedzanie rozpoczniemy
właśnie tam. Na murach cytadeli, które powoli zarastają
tropikalną roślinnością do dziś dnia zachowały się sułtańskie, wycelowane w kierunku portu armaty. Stojąc obok
nich, spoglądając w dół będziemy widzieli port i medynę.
Matsamudu ze swoim czarem utrwalonym w architekturze,
to najciekawsze i najbardziej malownicze miasto na Komorach. Wśród gęstej i bezładnej zabudowy medyny, bardzo
przypominającej tą na Zanzibarze, wyróżnia się mocna bryła
meczetu z oryginalnym minaretem. Schodząc w dół zagłębimy się w labiryncie wąskich, tłocznych, wielokolorowych,
pełnych handlowych kramików uliczek. Centralnym punktem
miasta jest rozległy, zacieniony plac przed pocztą. Jeden
z kątów placu zajmuje targ rybny. Często, sprzedawane
tu ryby są na tyle okazałe, że dowozi się je z pobliskiego
portu na miejsce taczkami. Niedaleko, blisko miejscowego
bazaru, spotkamy halę pod kolumnadą pomalowaną na kolor
błękitnego nieba, a nad kramami wysuniętymi na świeże
powietrze powiewać będą różowe płachty tkanin chroniące
przekupniów i towar przed żarem słońca. Po opuszczeniu
miasta wynajętym minibusem ruszymy wzdłuż kamienistych
plaż na zachód, wspinając się na urwiska, małe przełęcze
i przecinając fragmenty dziewiczego, tropikalnego lasu.
W wioskach po drodze zobaczymy niespiesznie toczące się
życie. Będziemy widzieli małe zatoczki nad oceanem, wśród
palm i skał wulkanicznych. Po dotarciu do Moya zobaczymy
nasz hotel, bungalowy na plaży. Czas wolny, kolacja.

 
12 I 13. DZIEŃ: WYSPA ANJOUAN
Śniadanie i kolacja w hotelu. W czasie dwudniowego pobytu
na wyspie Anjouan czas podzielimy na dalsze zwiedzanie
wyspy, zapoznanie się z zamieszkującą tu ludnością, odwiedziny u rybaków, degustację owoców morza, wycieczki
w góry i oczywiście wypoczynek na plaży, kąpiel, opalanie
i podziwianie bogatej fauny i flory oceanu.
W samej wiosce Moya, niedaleko od naszych bungalowów,
szosa zaczyna się wspinać ostro do góry licznymi „agrafkami”. Z poziomu morza dotrzemy na wysokość ponad tysiąca
metrów. Każdy zakręt odsłaniać nam będzie nowy wspaniały
widok na ocean i wybrzeże wyspy. Dostaniemy prawdziwego
zawrotu głowy, gdy dotrzemy pod przełęcz i stamtąd otworzy
nam się widok na wielki błękit bezkresnego oceanu. Szosą
dotrzemy do Cyrku Bambao – dużego, naturalnego skalnego kotła obramowanego stromymi zboczami porośniętych
dżunglą gór. Przystaniemy przy wodospadach Chutes de
Tatringa. W Bambao zobaczymy stary meczet i cztery złocone
kopuły stosunkowo nowego grobowca, w którym spoczywa
pierwszy prezydent niepodległych Komorów Ahmed Abdallah.
Wieczory spędzać będziemy na tarasie w hotelu. Tak jak na
wyspie Moheli będziemy mogli rozpalić ognisko, a zamiast
kiełbasek piec smakowite dary morza.
 
14. DZIEŃ: WYSPA ANJOUAN – KOMÓR WIELKI
Po śniadaniu, wcześnie rano pojedziemy do portu w Matsamudu skąd popłyniemy do znanego już nam Moroni, stolicy Komora Wielkiego, a zarazem stolicy państwa Związku
Komorów. Rejs będzie trwał ponad trzy godziny. Dzień ten
poświęcony będzie, poza podziwianiem oceanu i wystawianiem twarzy na słońce, zajęciom tematycznym. Będziemy uczestniczyli w tradycyjnych tańcach komorskich oraz
zapoznamy się z tradycją wielkiego ślubu Komorczyków.
Dzień wypełniony będzie śpiewem, tańcami i wrażeniami ze
względu na egzotykę, której będziemy uczestnikami.
Zakwaterowanie, kolacja, czas wolny.
 15. DZIEŃ: MORONI
Po śniadaniu czas wolny. Odpoczynek przed czekającym nas
powrotem do Polski. Plażowanie na plaży Itsandry, możliwość
przejażdżki pirogą w poszukiwaniu delfinów. Czas na ostatnie
zakupy. Kolacja.
 16. DZIEŃ: WYLOT DO POLSKI
Po śniadaniu, czas wolny. Później transfer na lotnisko i wylot
do Polski.
 17. DZIEŃ: PRZYLOT DO WARSZAWY.

TERMIN I CENY: 

17 DNI

01.02.2019–17.02.2019

8000 PLN + 1670 EUR

27.04.2019–13.05.2019

7500 PLN + 1670 EUR

04.08.2019–20.08.2019

7500 PLN + 1670 EUR

06.12.2019–22.12.2019

7500 PLN + 1670 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Moroni –
Warszawa (z 1 lub 2 przesiadkami)
• hotele według programu (w razie braku miejsc w wybranych
hotelach odpowiedniki o takim samym standardzie)
• wynajęte samochody i przewozy na wyspach z kierowcami
i przedstawicielem lokalnego biura podróży na cały okres
pobytu
• transfery z i na lotnisko w Moroni
• śniadania, kolacje
• piknik w czasie wspinania się na wulkan Karthala
• wyprawę na wulkan w tym przewodnik, tragarze, namioty
i cała logistyka Karthala
• transfer łodziami motorowymi pomiędzy wyspami Wielki
Komór i Moheli oraz Anjouan i Wielki Komór
• przelot samolotem z wyspy Moheli na wyspę Anjouan
• uczestnictwo w tańcach i tradycji ślubu komorskiego
• lokalni przewodnicy według programu
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przewodników i opłat w parku morskim na Moheli i miejscach
wymagających opłat za zwiedzanie i prawo wstępu, ok. 80 EUR
• zwyczajowych napiwków 50 EUR (bagaże i podziękowanie kierowcom
i przewodnikom)
• napoi (również ewentualne pikniki z napojami poza Karthala)
• sportów wodnych, nurkowania i innych, ewentualnych wycieczek
fakultatywnych
• wiz: 30 EUR/os.

WWW.OPALTRAVEL.PL
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KONGO – NA SZLAKU BONOBO
W KRÓLESTWIE PIGMEJÓW I LUDÓW BANTU OD 4 OSÓB

16 DNI

� Dekadencka atmosfera afrykańskiej mega metropolii – Kinszasy � Egzotyka i koloryt kongijskich targowisk � Wizyta w sławnym
sanktuarium bonobo � Rejsy pirogami i statkiem po rozlewisku rzeki Kongo � Krokodyle, małpy, antylopy i papugi żako
� Potężne wodospady Zongo � Tajemnicze groty Mbanza Ngungu � Śniadania w towarzystwie wielobarwnych kolibrów
� Wieczór i tańce z Pigmejami i ludem Bantu
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i odlot wieczornym
samolotem do Kinszasy (RD KONGO).
 
2. DZIEŃ: KINSZASA (RD KONGO)
Po wylądowaniu w stolicy R.D. Kongo – Kinszasa, odprawa
paszportowa i celna. Na miejscowym lotnisku N Dzili oczekiwać na nas będą przedstawiciele lokalnego biura podróży,
następnie czekającym na nas minibusem nastąpi transfer do
hotelu. Po zakwaterowaniu czas wolny i pierwsze zwiedzanie miasta. Wieczorem kolacja w poleconej przez naszego
lokalnego partnera restauracji.
 
3. DZIEŃ: KINSZASA
Po śniadaniu czas na zwiedzanie tego olbrzymiego miasta, które wg oficjalnych danych liczy ponad 12 milionów
mieszkańców a według nieoficjalnych obliczeń biorących
pod uwagę liczbę ludności napływowej stanowi ponad
18-milionową aglomerację. Odwiedzimy Katedrę Świętej
Anny, muzeum prezydenta Laurent Kabili, galerię/targ sztuki
ludowej, pierwszą Katedrę w Kongo. Później udamy się do
sławnego (zwycięzca z 2014 roku Tripadvisor pierwszego
najdoskonalszego miejsca na świecie) sanktuarium Lola ya
Bonobos, miejsca w którym żyją liczne Bonobo, nasi najbliżsi
pozbawieni agresji genetyczni kuzyni. Sanktuarium rozciąga
się na powierzchni ponad 39 hektarów i jest czymś niepowtarzalnym. Będziemy mogli z bliska spotkać się z Bonobo
i często malutkie dzieci Bonobo wziąć na ręce. Po wizycie
chwila odpoczynku nad brzegiem jeziora Ma vallee przylegającym do sanktuarium, gdzie w restauracji będziemy mogli
się posilić lub tylko odpocząć przy szklance zimnego napoju.
Powrót do hotelu. Czas wolny, kolacja.
 
4. DZIEŃ: KINSZASA – MBANDAKA (PRZELOT
WEWNĘTRZNY)
Po śniadaniu transfer busikiem na lotnisko Ndzili na godzinny
lot do Mbandaka. Witamy w krainie równikowej dżungli.
Mbandaka, główne miasto prowincji równikowej. Za czasów
belgijskich kolonizatorów nazywane Coquilathville, zostało
założone w 1883 roku przez Henry Stanleya i położone
jest na skrzyżowaniu rzek Kongo i Ruki. Po wylądowaniu
ok. 11 na lotnisku, i powitaniu nas przez lokalną ekipę naszych przewodników, czekającymi na nas pojazdami 4×4
zostaniemy przewiezieni do najlepszego hotelu w mieście.
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Po zakwaterowaniu przewidziany jest krótki odpoczynek
na obiad w restauracji położonej nad brzegiem rzeki Ruki.
Po obiedzie czeka nas wizyta w parku botanicznym Eala
położonym niecałe 10 kilometrów od centrum miasta. Później odwiedzimy muzeum etnograficzne i misję ewangelicką
której patronuje lokalna społeczność Pigmejów. Wieczorem
kolacja w znanej już nam restauracji nad brzegiem rzeki.
Czas wolny, nocleg.
 
5. DZIEŃ: MBANDAKA – OBÓZ MOOTO (SAFARI
4X4 – 150 KM PRZEZ PIERWOTNĄ DŻUNGLĘ)
Po śniadaniu ruszymy czekającymi na nas samochodami 4×4
i ruszymy na południe do miasteczka Mooto. Drogą terenową
z licznymi podmokłymi odcinkami jechać będziemy prawie
cały dzień. Przekroczymy linie równika, gdzie będziemy mogli
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Jechać będziemy przez
dżunglę, czasem wykarczowaną przez miejscową ludność,
gdzie główną roślinnością są szybko rosnące bananowce
i roślinność krzaczasta. Po drodze staniemy w wiosce Nkalamba, gdzie zjemy lokalny obiad. Towarzyszyć nam będą
często widoczne tu małpy, papugi żako i całe bogactwo
różnokolorowych owadów i śpiewających ptaków. Do Mooto
dojedziemy około godziny 16-tej. Przewidziane są odwiedziny
misji katolickiej i lokalnej katedry. Wieczorem czas wolny,
kolacja. OBOZOWISKO, noc w namiotach
 
6. DZIEŃ: OBÓZ MOOTO
Po śniadaniu przewidziana jest bardzo ciekawa wizyta
w pilotażowym ośrodku stowarzyszenia „VZW MOOTO &
BIKORO”, który kształci miejscową ludność w prowadzeniu
zrównoważonego rolnictwa, dbania o zdrowie i edukację
lokalnej społeczności. Stowarzyszenie wpłynęło pozytywnie
na postrzeganie przez miejscowych rolników pojęcia plantacji (zakładane są gaje palmowe, plantacje kakao, uprawy
fasoli itd….), zobaczymy lokalny prymitywny młyn, publiczną
stołówkę i wiele innych zaimplementowanych ze znanego
nam świata rozwiązań wprost na ziemię Pigmejów. Udamy
się do lasu, ażeby zobaczyć różne typy stosowanych przez
Pigmejów pułapek na zwierzęta. Będziemy razem z Pigmejami zbierać stosowane przez nich rośliny lecznicze. Wczesnym popołudniem wrócimy do obozu na obiad. Później
chwila na siestę niezbędną w tym klimacie. Po południu
odwiedzimy wioskę i będziemy odkrywać codzienne czyn-

ności jej mieszkańców. Około 18:30 po kolacji, odbędzie
się wieczór kulturalny śpiewu i tańca z grupą Bobongo
składającą się z Pigmejów i ludu Bantu. OBOZOWISKO,
noc w namiotach
 
7. DZIEŃ: MOOTO – OBÓZ BOKOTE (PRZEPRAWA
PIROGĄ NA WIOSŁACH)
Po śniadaniu naszym celem będzie dotarcie do wioski Bokote. Drogą samochodami 4×4 dojedziemy do wioski Samba
w której wsiądziemy do czekającej pirogi z bocznymi pływakami sterowanej przez lokalnych wioślarzy. Przez blisko
5 godzin będziemy płynęli pośrodku zanurzonej w wodach
dziewiczej tropikalnej dżungli. Spotykać będziemy miejscowych rybaków, mijać będziemy gliniane chatki z dachami
przykrytymi wyschniętymi liśćmi bananowców i palm. Co
jakiś czas, jeżeli będziemy uważni dostrzeżemy wygrzewające
się na brzegu rzeki krokodyle, czasem zwróci naszą uwagę
krzyk zaniepokojonych małp. Zobaczymy licznie występujące tu kolorowe ptaki, kolibry, motyle, czasem pojawi się
afrykańska wiewiórka stanowiąca przysmak miejscowej ludności. W trakcie przeprawy zjemy obiad w formie pikniku.
Do wioski Bokoté dopłyniemy około godziny 16:00. Po
rozbiciu namiotów (przez towarzyszącą nam ekipę operatora) zwiedzimy wioskę i porozmawiamy z jej mieszkańcami,
w szczególności wszechobecnymi tu Pigmejami. Wieczorem
po kolacji spotkanie przy ognisku z Pigmejami i ludnością
Bantu. Wymiana wzajemnych uprzejmości. OBOZOWISKO,
noc w namiotach
 
8. DZIEŃ: OBÓZ BOKOTE – BIKORO (PRZEPRAWA
ŁODZIĄ MOTOROWĄ)
Po śniadaniu wsiądziemy do czekającej łodzi motorowej
i wyruszymy w rejs po jeziorze Tumba. Jezioro ma ponad
50 km długości i 20 km szerokości i otoczone jest gęstym
poszyciem dziewiczej, równikowej dżungli. Piknik na łodzi.
Naszym celem będzie miejscowość Bikoro, gdzie przenocujemy. Zakwaterowanie w najlepszym hotelu miasteczka,
wieczorem kolacja, czas wolny.
 
9. DZIEŃ: BIKORO – OBÓZ MABALI (SAFARI 4×4)
Po śniadaniu wizyta w Katolickiej Misji Bikoro oraz w referencyjnym szpitalu ogólnym w którym leczy się miejscowa
ludność, Odwiedzimy lokalny targ. Następnie wyruszymy
w drogę do Mabali. Po drodze odwiedzimy plantację ka-

uczuku i zjemy obiad w formie pikniku. Przyjazd na miejsce
około 15. Zaraz po rozłożeniu namiotów w obozowisku,
wyjdziemy na popołudniowy trecking po lesie w poszukiwaniu żyjących tam małp. Do obozu wrócimy około godziny
17:30. Przerwa i kolacja. Dla chętnych możliwa nocna wizyta
w dżungli w godzinach od 19 do 21 h. Mabali jest jednym
z głównych ośrodków badawczych w zakresie rolnictwa
i leśnictwa w Afryce Środkowej. W otaczającym rezerwacie
znajduje się dobrze chroniony pierwotny las, gdzie żyjące
w nim zwierzęta są wolne i bezpieczne. Część spotykanych
tu małp jest oswojona przez człowieka i zachowuje się niezwykle przyjaźnie. Centrum oferuje piękny widok na jezioro
Tumba. OBOZOWISKO, noc w namiotach
 
10. DZIEŃ: MABALI – MBANDAKA (SAFARI 4×4)
Po śniadaniu wizyta w centrum badawczym obejrzymy stare
laboratorium i inne ciekawostki. Następnie odwiedzimy lokalne muzeum. Powrót do obozu o 10 rano, chwila wolnego
czasu, następnie obiad i powrót wyboistą drogą bezpośrednio
do Mbandaki do której dotrzemy około 16:30. Po blisko
tygodniowym pobycie w dżungli powrócimy do cywilizacji
a przynajmniej tak to odczujemy., że do niej wróciliśmy.
Wieczorem kolacja w znanej już nam z poprzedniego pobytu
w Mbandaka restauracji nad brzegiem rzeki. Czas wolny,
nocleg.
 
11. DZIEŃ: MBANDAKA – KINSZASA (PRZELOT
WEWNĘTRZNY)
Po śniadaniu, transfer na lotnisko w Mbandaka i godzinny
powrotny lot do Kinszasy. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek, czas wolny. Wieczorem kolacja.
 
12. DZIEŃ: KINSZASA – WODOSPADY ZONGO
Po śniadaniu minibusem wyruszymy w drogę do sławnych
w tej części Afryki wodospadów Zongo. Po drodze staniemy na kilka godzin w największym ogrodzie botanicznym
R.D.Konga w Kisantu. Ogród botaniczny w Kisantu został
stworzony od 1892 roku przez katolickiego księdza JUSTINA GILLETA. W ogrodzie spotkamy rośliny występujące
we wszystkich regionach Konga i oraz wielu innych krajach
tropikalnych. Ten wyjątkowy ogród zgromadził ponad 4000
gatunków roślin, w tym kolekcję 92 różnych odmian palm.
O powierzchni 225 ha obejmuje swoim zasięgiem tereny
podmokłe, lasy, liczne strumienie. Na terenie ogrodu znajduje
się laboratorium badań biochemicznych gdzie prowadzone są
badania nad uzyskaniem specyficznych alkaloidów służących
do leczenia nadciśnienia tętniczego. Po zakończonej wizycie,
ruszymy w dalszą drogę by około 17 tej dotrzeć do celu.
Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja.

13. DZIEŃ: WODOSPADY ZONGO – GROTY
 
MBANZA NGUNGU – KINSZASA
Po wczesnym śniadaniu i szumie spadajacych wód pobliskiego wodospadu wybierzemy się na sesje zdjęciową wodospadów Zongo. Wodospady Zongo powstały na rzece INKISI
w prowincji Dolnego Konga, z wysokością 65 m i przepływem
650 m3/sek zaliczane są do jednych z największych wodospadów świata. Wysoki przepływ wodospadu przyczynił się
do powstania zapory wodnej, która częściowo zasila w wodę
aglomerację miasta Kinszasa. Wodospady oferują spektakularne widoki z otaczającą je bogatą tropikalną roślinnością
wodną i lasem pierwotnym. Zrzuty wody spadającej na skały
tworzą naturalny prysznic. Po nacieszeniu się wspaniałymi
widokami wodospadów Zongo wyruszymy w dalszą drogę.
Podróż przez Prowincje Dolnego Konga jest bardzo malownicza, będziemy mijali liczne wioski a mijane krajobrazy
nie pozostawią wątpliwości, że naprawdę znajdujemy się
w równikowym Kongo. Około południa dojedziemy do wioski
Mbanza Ngungu w pobliżu której znajduje się jaskinia Finzolua. W jaskini żyje ślepa ryba (bez widocznych zewnętrznie
oczu) Caecobarbus geertsi. Jaskinia Finzola to naturalny
tunel odkryty w 1915 roku przez belgijskiego pułkownika.
System podziemnych korytarzy jaskini nie do końca został
jeszcze rozpoznany. Jaskinie są dużą turystyczną atrakcją
regionu. Wizyta w jaskini i pobliskim grobowcu przodka,
byłego szefa wioski urodzonego w 1684 roku, od którego
nazwiska nazwano jaskinie, może zająć nam około 2 godzin.
Obiad zostanie podany przed powrotem do Kinszasy. Powrót
do stolicy Konga przewidziany jest na późne popołudnie.
Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny, kolacja.
 
14. DZIEŃ: KINSZASA (REJS PO ROZLEWISKU
RZEKI KONGO)
Po wczesnym śniadaniu około godziny 8:00 wsiądziemy do
naszego minibusa i udamy się na północ miasta do portu
Kinkole oddalonego o dobre 80 km od naszego hotelu. Port
Kinkole jest w części targiem rybackim położonym w mieście N’sele. N sele jest historycznym miastem, w którym
nieżyjący prezydent Mobutu wygłaszał swoje przemówienia
z 24 listopada, datowane następnie jako „narodowy dzień
ryb” w czasie, gdy Demokratyczna Republika Konga była
nazywana „Zairem”. Dziś jego port rozwinął się i dostarcza
Kinszasie produkty rzeczne i rolnicze. W porcie wsiądziemy
na pokład jednego ze stateczków należących do prywatnej
floty naszego partnera turystycznego a zarazem lokalnego
operatora. Dzień spędzimy na zwiedzaniu i pływaniu po
rzece Kongo. Odwiedzimy kilka obozów rybackich i wioskę

Lukunga. Wioska Lukunga to mała mieścina położona na
wyspie w środku rzeki Kongo, której ludność żyje prawie
wyłącznie z rolnictwa i wędkowania. Odwiedzimy małą
szkołę podstawową i dziwne domo-podobne konstrukcje
na szczudłach, które chronią mieszkańców podczas okresów
powodzi. Ze wsi będziemy mieć panoramiczny widok na
zabytkowe miasto N’sele. Powrót do portu Kinkole około
15:00, a następnie transfer minibusem do centrum miasta
i hotelu. Czas wolny, kolacja.
 
15. DZIEŃ: KINSZASA – WARSZAWA
Po śniadaniu mała przejażdżka po mieście w drodze na lotnisko. Po drodze będziemy mogli zrobić ostatnie zakupy na
lokalnym targu pamiątek. Przed odlotem chwila odpoczynku
i możliwość zjedzenia ostatniego obiadu w Kongo. Następnie
transfer na lotnisko i pożegnanie się z naszą lokalną ekipą,
następnie formalności wyjazdowe i odlot do Warszawy.
 
16. DZIEŃ: WARSZAWA
W godzinach wczesno-popołudniowych przylot do Warszawy
i pożegnanie się grupy.
TERMIN I CENY: 

18 DNI

01.02.2019–16.02.2019

6500 PLN + 3060 EUR

26.04.2019–11.05.2019

7500 PLN + 3060 EUR

05.10.2019–20.10.2019

6500 PLN + 3060 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Dakar –
Warszawa (z przesiadką)
• zakwaterowanie wg programu (hotele 3* z basenami oraz
jeden nocleg w namiotach – obozowisko na pustyni)
• śniadania i kolacje na całej trasie
• transfery i transport
• opiekę polskiego przewodnika
• opiekę przedstawiciela lokalnego biura podróży
• bilety wstępu
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• posiłków niewymienionych w programie
• napojów do posiłków poza śniadaniami
• zwyczajowych napiwków: łącznie 80 EUR
• ew. opcjonalny spacer z lwami w rezerwacie Fathala
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 480 EUR

UWAGA! Przy wjeździe do R.D. Kongo obowiązuje szczepienie
na żółtą febrę.

WWW.OPALTRAVEL.PL
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KONGO – DORZECZE RZEKI KONGO
W ŚWIECIE GORYLI, BONOBO I PIGMEJÓW OD 4 OSÓB

19 DNI

� Safari 4×4 w rezerwacie Lesion Louna i spotkania z gorylami nizinnymi � Kąpiel w krystalicznych wodach Błękitnego Jeziora
w otoczeniu antylop i śpiewu ptaków � Post-kolonialna atmosfera wiecznie zielonej stolicy Konga – Brazzaville � Wizyta w sławnym
sanktuarium bonobo � Rejsy pirogami i statkiem po rozlewisku rzeki Kongo � Krokodyle, małpy, antylopy i papugi żako � Potężne
wodospady Zongo � Śniadania w towarzystwie wielobarwnych kolibrów � Wieczór i tańce z Pigmejami i ludem Bantu
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i odlot wieczornym
samolotem do Konga-Brazzaville.
 2. DZIEŃ: BRAZZAVILLE (KONGO)
Po wylądowaniu w stolicy Konga – Brazzaville, odprawa
paszportowa i celna. Na miejscowym lotnisku Maya Maya
oczekiwać na nas będą przedstawiciele lokalnego biura
podróży, następnie czekającym na nas minibusem nastąpi
transfer do hotelu. Po zakwaterowaniu czas wolny i pierwsze
zwiedzanie miasta. Wieczorem kolacja w poleconej przez
naszego lokalnego partnera restauracji.
 
3. DZIEŃ: BRAZZAVILLE – REZERWAT LESION
LOUNA (SAFARI 4×4)
Rano po śniadaniu początek przygody. Nasze safari 4×4
rozpoczniemy kierując się na północ Konga do rezerwatu
goryli Lesion Louna. Rezerwat słynie z występujących tam
olbrzymich goryli nizinnych. Poza gorylami w rezerwacie
żyją liczne małpy, antylopy, ptaki. Jeżeli będziemy mieć
szczęście spotkamy słonie leśne, krokodyle być może hipopotamy, choć te ostatnie występują tu nielicznie. Po
przyjeździe i zakwaterowaniu w hotelu rozpoczniemy naszą
wizytę w rezerwacie. Tego dnia odwiedzimy tzw. goryle
przedszkole, gdzie spotkamy gorylą latorośl uratowaną z rąk
grasujących wciąż kłusowników, którym władze Konga od
lat wypowiedziały bezwzględną wojnę. Po dorośnięciu goryle wypuszczane są na wolność. Po południu odwiedzimy
przepiękne, osadzone w tropikalnej scenerii jezioro Blue
Lake.Wieczorem kolacja.
 
4. DZIEŃ: REZERWAT LESION – LOUNA (SAFARI
4×4)
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie rezerwatu. Wyruszymy na
spotkanie goryli żyjących na wolności do których będziemy
mogli zbliżyć się na bezpieczną odległość. Będzie to dzień
w którym na pewno zrobimy dużo zdjęć. Spotkamy wiele gatunków ptaków w tym licznie występujących malutkich, często niewiele większych od owadów, za to z długimi dziobkami
kolibrów. W czasie zwiedzania parku wśród wszechobecnych
kolorowych motyli napotkamy licznych przedstawicieli żyjącej
tu i bogatej fauny. Wczesnym popołudniem chętni będą
mogli się wykąpać w wodach Błękitnego Jeziora. Wieczorem
kolacja, czas wolny.
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AFRYKA

 
5. DZIEŃ: REZERWAT LESION LOUNA – KINSZASA
(RD KONGO) – SAFARI 4×4
Po wczesnym śniadaniu, naszymi samochodami 4×4 wyruszymy w drogę powrotną do Brazzaville. Tego dnia odwiedzimy
muzeum Pierre Sovognan oraz przejedziemy głównymi ulicami tego pełnego postkolonialnego czaru równikowego miasta.
Obiad zjemy w sławnej restauracji La Pirogue położonej nad
północnym brzegiem rzeki Kongo z której roztacza się widok
na leżąca po drugiej stronie stolicę R.D. Kongo – Kinszasę.
Około 14 tej rozpoczniemy nasz transfer łodzią motorową do
stolicy R.D. Kongo. Po przepłynięciu i przejściu formalności
wizowych i celnych związanych z przekroczeniem granicy,
udamy się czekającym na nas minibusem do naszego hotelu.
Po zakwaterowaniu czas wolny. Wieczorem kolacja w modnej restauracji Super Aubaine, sławnej z kuchni kongijskiej
i niepowtarzalnej afrykańskiej atmosfery. Po kolacji powrót
do hotelu.
 
6. DZIEŃ: KINSZASA
Po śniadaniu czas na zwiedzanie tego olbrzymiego miasta które wg oficjalnych danych liczy ponad 12 milionów
mieszkańców a według nieoficjalnych obliczeń biorących
pod uwagę ilość ludności napływowej stanowi ponad 18
milionową aglomerację. Odwiedzimy Katedrę Świętej Anny,
muzeum prezydenta Laurent Kabili, galerię/targ sztuki ludowej, pierwszą Katedrę w Kongo. Później udamy się do
sławnego (zwycięzcę z 2014 roku Tripadvisor pierwszego
najdoskonalszego miejsca na świecie) sanktuarium Lola ya
Bonobos, miejsca w którym żyją liczne Bonobo, nasi najbliżsi
pozbawieni agresji genetyczni kuzyni. Sanktuarium rozciąga
się na powierzchni ponad 39 hektarów i jest czymś niepowtarzalnym. Będziemy mogli z bliska spotkać się z Bonobo
i często malutkie dzieci Bonobo wziąć na ręce. Po wizycie
chwila odpoczynku nad brzegiem jeziora Ma vallee przylegającym do sanktuarium, gdzie w restauracji będziemy mogli
się posilić lub tylko odpocząć przy szklance zimnego napoju.
Powrót do hotelu. Czas wolny, kolacja.
 
7. DZIEŃ: KINSZASA – MBANDAKA (PRZELOT
WEWNĘTRZNY)
Po sniadaniu transfer busikiem na lotnisko Ndzili na godzinny
lot do Mbandaka. Witamy w krainie równikowej dżungli.
Mbandaka, główne miasto prowincji równikowej. Za czasów

belgijskich kolonizatorów nazywane Coquilathville, zostało
założone w 1883 roku przez Henry Stanleya i położone jest
na skrzyżowaniu rzek Kongo i Ruki. Po wylądowaniu ok. 11
na lotnisku, i powitaniu nas przez lokalną ekipę naszych
przewodników, czekającymi na nas pojazdami 4×4 zostaniemy
przewiezieni do najlepszego hotelu w mieście. Po zakwaterowaniu przewidziany jest krótki odpoczynek na obiad
w restauracji położonej nad brzegiem rzeki Ruki. Po obiedzie
czeka nas wizyta w parku botanicznym Eala położonym niecałe 10 kilometrów od centrum miasta. Później odwiedzimy
muzeum etnograficzne i misję ewangelicką której patronuje
lokalna społeczność Pigmejów. Wieczorem kolacja w znanej
już nam restauracji nad brzegiem rzeki. Czas wolny, nocleg.
 
8. DZIEŃ: MBANDAKA – OBÓZ MOOTO (SAFARI
4X4 – 150 KM PRZEZ PIERWOTNĄ DŻUNGLĘ)
Po śniadaniu ruszymy czekającymi na nas samochodami 4×4
i ruszymy na południe do miasteczka Mooto. Drogą terenową
z licznymi podmokłymi odcinkami jechać będziemy prawie
cały dzień. Przekroczymy linie równika, gdzie będziemy mogli
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Jechać będziemy przez
dżunglę, czasem wykarczowaną przez miejscową ludność,
gdzie główną roślinnością są szybko rosnące bananowce
i roślinność krzaczasta. Po drodze staniemy w wiosce Nkalamba, gdzie zjemy lokalny obiad. Towarzyszyć nam będą
często widoczne tu małpy, papugi żako i całe bogactwo
różnokolorowych owadów i śpiewających ptaków. Do Mooto
dojedziemy około godziny 16-tej. Przewidziane są odwiedziny
misji katolickiej i lokalnej katedry. Wieczorem czas wolny,
kolacja. OBOZOWISKO, noc pod namiotami
 
9. DZIEŃ: OBÓZ MOOTO
Po śniadaniu przewidziana jest bardzo ciekawa wizyta
w pilotażowym ośrodku stowarzyszenia „VZW MOOTO &
BIKORO”, który kształci miejscową ludność w prowadzeniu
zrównoważonego rolnictwa, dbania o zdrowie i edukację
lokalnej społeczności. Stowarzyszenie wpłynęło pozytywnie
na postrzeganie przez miejscowych rolników pojęcia plantacji (zakładane są gaje palmowe, plantacje kakao, uprawy
fasoli itd….), zobaczymy lokalny prymitywny młyn, publiczną
stołówkę i wiele innych zaimplementowanych ze znanego
nam świata rozwiązań wprost na ziemię Pigmejów. Udamy
się do lasu, ażeby zobaczyć różne typy stosowanych przez

Pigmejów pułapek na zwierzęta. Będziemy razem z Pigmejami
zbierać stosowane przez nich rośliny lecznicze. Wczesnym
popołudniem wrócimy do obozu na obiad. Później chwila
na siestę niezbędną w tym klimacie. Po południu odwiedzimy wioskę i będziemy odkrywać codzienne czynności jej
mieszkańców. Około 18:30 po kolacji, odbędzie się wieczór
kulturalny śpiewu i tańca z grupą Bobongo składającą się
z Pigmejów i ludu Bantu. OBOZOWISKO, noc pod namiotami
 
10. DZIEŃ: MOOTO – OBÓZ BOKOTE
(PRZEPRAWA PIROGĄ NA WIOSŁACH)
Po śniadaniu naszym celem będzie dotarcie do wioski Bokote.
Drogą samochodami 4×4 dojedziemy do wioski Samba w której wsiądziemy do czekającej pirogi z bocznymi pływakami
sterowanej przez lokalnych wioślarzy. Przez blisko 5 godzin
będziemy płynęli pośrodku zanurzonej w wodach dziewiczej
tropikalnej dżungli. Spotykać będziemy miejscowych rybaków,
mijać będziemy gliniane chatki z dachami przykrytymi wyschniętymi liśćmi bananowców i palm. Co jakiś czas, jeżeli będziemy uważni dostrzeżemy wygrzewające się na brzegu rzeki
krokodyle, czasem zwróci naszą uwagę krzyk zaniepokojonych
małp. Zobaczymy licznie występujące tu kolorowe ptaki, kolibry,
motyle, czasem pojawi się afrykańska wiewiórka stanowiąca
przysmak miejscowej ludności. W trakcie przeprawy zjemy
obiad w formie pikniku. Do wioski Bokoté dopłyniemy około
godziny 16:00. Po rozbiciu namiotów (przez towarzyszącą
nam ekipę operatora) zwiedzimy wioskę i porozmawiamy z jej
mieszkańcami, w szczególności wszechobecnymi tu Pigmejami.
Wieczorem po kolacji spotkanie przy ognisku z Pigmejami
i ludnością Bantu. Wymiana wzajemnych uprzejmości. Noc
pod namiotem. OBOZOWISKO, noc pod namiotami.
 
11. DZIEŃ: OBÓZ BOKOTE – BIKORO
(PRZEPRAWA ŁODZIĄ MOTOROWĄ)
Po śniadaniu, wsiądziemy do czekającej łodzi motorowej
i wyruszymy w rejs po jeziorze Tumba. Jezioro ma ponad
50 km długości i 20 km szerokości i otoczone jest gęstym
poszyciem dziewiczej, równikowej dżungli. Piknik na łodzi.
Naszym celem będzie miejscowość Bikoro, gdzie przenocujemy. Zakwaterowanie w najlepszym hotelu miasteczka,
wieczorem kolacja, czas wolny.
 
12. DZIEŃ: BIKORO – OBÓZ MABALI (SAFARI 4×4)
Po śniadaniu wizyta w Katolickiej Misji Bikoro oraz w referencyjnym szpitalu ogólnym w którym leczy się miejscowa
ludność, Odwiedzimy lokalny targ. Następnie wyruszymy
w drogę do Mabali. Po drodze odwiedzimy plantację kauczuku i zjemy obiad w formie pikniku. Przyjazd na miejsce
około 15. Zaraz po rozłożeniu namiotów w obozowisku,
wyjdziemy na popołudniowy trecking po lesie w poszukiwaniu żyjących tam małp. Do obozu wrócimy około godziny
17:30. Przerwa i kolacja. Dla chętnych możliwa nocna wizyta
w dżungli w godzinach od 19 do 21 h. Mabali jest jednym
z głównych ośrodków badawczych w zakresie rolnictwa
i leśnictwa w Afryce Środkowej. W otaczającym rezerwacie
znajduje się dobrze chroniony pierwotny las, gdzie żyjące
w nim zwierzęta są wolne i bezpieczne. Część spotykanych
tu małp jest oswojona przez człowieka i zachowuje się niezwykle przyjaźnie. Centrum oferuje piękny widok na jezioro
Tumba. OBOZOWISKO, noc pod namiotami
 
13. DZIEŃ: MABALI – MBANDAKA (SAFARI 4×4)
Po śniadaniu wizyta w centrum badawczym obejrzymy stare
laboratorium i inne ciekawostki. Następnie odwiedzimy lokalne muzeum. Powrót do obozu o 10 rano, chwila wolnego
czasu, następnie obiad i powrót wyboistą drogą bezpośrednio
do Mbandaki do której dotrzemy około 16:30. Po blisko
tygodniowym pobycie w dżungli powrócimy do cywilizacji
a przynajmniej tak to odczujemy., że do niej wrócilismy.
Wieczorem kolacja w znanej już nam z poprzedniego pobytu
w Mbandaka restauracji nad brzegiem rzeki. Czas wolny,
nocleg.
 
14. DZIEŃ: MBANDAKA – KINSZASA (PRZELOT
WEWNĘTRZNY)
Po śniadaniu, transfer na lotnisko w Mbandaka i godzinny
powrotny lot do Kinszasy. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek, czas wolny. Wieczorem kolacja.
 15. DZIEŃ: KINSZASA – WODOSPADY ZONGO
Po śniadaniu minibusem wyruszymy w drogę do sławnych
w tej części Afryki wodospadów Zongo. Po drodze staniemy na kilka godzin w największym ogrodzie botanicznym
R.D.Konga w Kisantu. Ogród botaniczny w Kisantu został
stworzony od 1892 roku przez katolickiego księdza JUSTINA GILLETA. W ogrodzie spotkamy rośliny występujące
we wszystkich regionach Konga i oraz wielu innych krajach
tropikalnych. Ten wyjątkowy ogród zgromadził ponad 4000

gatunków roślin, w tym kolekcję 92 różnych odmian palm.
O powierzchni 225 ha obejmuje swoim zasięgiem tereny
podmokłe, lasy, liczne strumienie. Na terenie ogrodu znajduje
się laboratorium badań biochemicznych gdzie prowadzone są
badania nad uzyskaniem specyficznych alkaloidów służących
do leczenia nadciśnienia tętniczego. Po zakończonej wizycie,
ruszymy w dalszą drogę by około 17 tej dotrzeć do celu.
Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja.
 
16. DZIEŃ: WODOSPADY ZONGO – GROTY
MBANZA NGUNGU – KINSZASA
Po wczesnym śniadaniu i szumie spadajacych wód pobliskiego wodospadu wybierzemy się na sesje zdjęciową
wodospadów Zongo. Wodospady Zongo powstały na rzece
INKISI w prowincji Dolnego Konga, z wysokością 65 m
i przepływem 650 m3/sek zaliczane są do jednych z największych wodospadów świata. Wysoki przepływ wodospadu przyczynił się do powstania zapory wodnej, która
częściowo zasila w wodę aglomerację miasta Kinszasa.
Wodospady oferują spektakularne widoki z otaczającą je
bogatą tropikalną roślinnością wodną i lasem pierwotnym.
Zrzuty wody spadającej na skały tworzą naturalny prysznic.
Po nacieszeniu się wspaniałymi widokami wodospadów
Zongo wyruszymy w dalszą drogę. Podróż przez Prowincje
Dolnego Konga jest bardzo malownicza, będziemy mijali
liczne wioski a mijane krajobrazy nie pozostawią wątpliwości, że naprawdę znajdujemy się w równikowym Kongo.
Około południa dojedziemy do wioski Mbanza Ngungu
w pobliżu której znajduje się jaskinia Finzolua. W jaskini
żyje ślepa ryba (bez widocznych zewnętrznie oczu) Caecobarbus geertsi. Jaskinia Finzola to naturalny tunel odkryty w 1915 roku przez belgijskiego pułkownika. System
podziemnych korytarzy jaskini nie do końca został jeszcze
rozpoznany. Jaskinie są dużą turystyczną atrakcją regionu.
Wizyta w jaskini i pobliskim grobowcu przodka, byłego
szefa wioski urodzonego w 1684 roku, od którego nazwiska
nazwano jaskinie, może zająć nam około 2 godzin. Obiad
zostanie podany przed powrotem do Kinszasy. Powrót
do stolicy Konga przewidziany jest na późne popołudnie.
Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny, kolacja.
 
17. DZIEŃ: KINSZASA (REJS PO ROZLEWISKU
RZEKI KONGO)
Po wczesnym śniadaniu około godziny 8:00 wsiądziemy do
naszego minibusa i udamy się na północ miasta do portu
Kinkole oddalonego o dobre 80 km od naszego hotelu. Port
Kinkole jest w części targiem rybackim położonym w mieście N’sele. N sele jest historycznym miastem, w którym
nieżyjący prezydent Mobutu wygłaszał swoje przemówienia
z 24 listopada, datowane następnie jako „narodowy dzień
ryb” w czasie, gdy Demokratyczna Republika Konga była
nazywana „Zairem”. Dziś jego port rozwinął się i dostarcza
Kinszasie produkty rzeczne i rolnicze. W porcie wsiądziemy
na pokład jednego ze stateczków należących do prywatnej
floty naszego partnera turystycznego a zarazem lokalnego
operatora. Dzień spędzimy na zwiedzaniu i pływaniu po
rzece Kongo. Odwiedzimy kilka obozów rybackich i wioskę
Lukunga. Wioska Lukunga to mała mieścina położona na
wyspie w środku rzeki Kongo, której ludność żyje prawie
wyłącznie z rolnictwa i wędkowania. Odwiedzimy małą

szkołę podstawową i dziwne domo-podobne konstrukcje
na szczudłach, które chronią mieszkańców podczas okresów
powodzi. Ze wsi będziemy mieć panoramiczny widok na
zabytkowe miasto N’sele. Powrót do portu Kinkole około
15:00, a następnie transfer minibusem do centrum miasta
i hotelu. Czas wolny, kolacja.
 18. DZIEŃ: KINSZASA – WARSZAWA
Po śniadaniu mała przejażdżka po mieście w drodze na lotnisko. Po drodze będziemy mogli zrobić ostatnie zakupy na
lokalnym targu pamiątek. Przed odlotem chwila odpoczynku
i możliwość zjedzenia ostatniego obiadu w Kongo. Następnie
transfer na lotnisko i pożegnanie się z naszą lokalną ekipą,
następnie formalności wyjazdowe i odlot do Warszawy.
 19. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

19 DNI

12.07.2019–30.07.2019

8000 PLN + 4070 EUR

08.11.2019–26.11.2019

7500 PLN + 4070 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Brazzaville,
Kinszasa – Warszawa
• 2 przeloty wewnętrzne na trasie Kinszasa – Mbandaka –
Kinszasa
• koszty zaproszenia potwierdzonego notarialnie i przez MSZ
w Kinszasie do R.D. Kongo
• zakwaterowanie wg programu w tym 7 nocy w obiektach 4*
i 4 noce w obozowiskach pod namiotami
• wyżywienie, w dniu 1. kolacja, w dniach 2.–6. oraz 13.
śniadania i kolacje (HB), w dniach 7.–12. oraz 14.–16.
śniadania, obiady, kolacja (all inclusive), w dniu 17. śniadanie
• wszystkie wymienione transfery, w tym dojazdy z i na lotnisko,
przewóz minibusem, 6 dni safari 4×4, przeprawy pirogą, łodzią
zmotoryzowaną, rejs statkiem w rozlewisku rzeki Kongo
w Kinszasie
• opiekę polskiego przewodnika
• opiekę przedstawiciela lokalnego biura podróży (język
francuski i angielski)
• wejścia do muzeów, parków botanicznych, sanktuarium
Bonobo i innych wymagających lokalnych płatności obiektów;
koszty biletów do parków narodowych (w tym do Narodowego
Parku Lesion-Louna), obowiązkowa opłata na rzecz
społeczności Pigmejów w R.D. Kongo, pozwolenia na trekking
z gorylami w Kongo-Brazzaville, opłata za przewodnika i sesję
fotograficzną z gorylami
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do R.D. Kongo i Kongo Brazzaville ok. 1800 złotych (czas oczekiwania:
1,5 miesiąca)
• posiłków niewymienionych w programie
• napojów do posiłków poza śniadaniami
• zwyczajowych napiwków: łącznie 80 EUR
• ew. atrakcji fakultatywnych i wydatków własnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 680 EUR

UWAGA! Przy wjeździe do R.D. Kongo obowiązuje szczepienie
na żółtą febrę.

WWW.OPALTRAVEL.PL
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KONGO BRAZZAVILE
NA SZLAKU RÓWNIKOWYCH LASÓW PIERWOTNYCH

OD 4 OSÓB

16 DNI

� Kongo-Brazzaville – jedno z najbezpieczniejszych państw Afryki � Lasy pierwotne, dżungla, góry, wodospady i sawanny
� Pięć Parków Narodowych, w tym dwa zaliczane do dziedzictwa UNESCO � w PN Conkouati-Douli ponad 1000 słoni,
2000 goryli, 8000 szympansów, liczne pantery, mandryle, koczkodany, hipopotamy i wiele wiele innych… � Siedmiodniowe
safari 4×4 po bezdrożach rezerwatów i wyboistych drogach postkolonialnych miast Konga w tym ulicami stolicy –
Brazzaville � Spływ pirogami wśród lasów pierwotnych, w absolutnej ciszy, sami pośrodku tętniącej życiem dżungli
� Dzikie plaże, miejsca wylęgu morskich żółwi na tle wrastającej w ocean równikowej puszczy � Delfiny i humbaki
� Siedem nocy spędzonych w lodgach w samym środku parków narodowych � Wieczór folklorystycznych tańców i śpiewu
ludów Bantu, Teke i Kongo w rezerwacie Dimonika � Brazzaville i Pointe Noire – perły architektury postkolonialnej

 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i odlot wieczornym
samolotem do Konga-Brazzaville.
 2. DZIEŃ: BRAZZAVILLE
Po wylądowaniu w stolicy Konga – Brazzaville, odprawa paszportowa i celna. Na miejscowym lotnisku Maya Maya oczekiwać na nas będą przedstawiciele lokalnego biura podróży,
następnie czekającym na nas minibusem nastąpi transfer do
hotelu. Po zakwaterowaniu czas wolny i pierwsze zwiedzanie miasta. Wieczorem kolacja w poleconej przez naszego
lokalnego partnera restauracji. Hotel le SAPHIR 4*/basen
 
3. DZIEŃ: BRAZZAVILLE – REZERWAT LESION
LOUNA (SAFARI 4×4)
Rano po śniadaniu początek przygody. Nasze safari 4×4
rozpoczniemy kierując się na północ Konga do rezerwatu
goryli Lesion Louna. Rezerwat słynie z występujących tam
olbrzymich goryli nizinnych. Poza gorylami w rezerwacie żyją
liczne małpy, antylopy, ptaki. Po przyjeździe i zakwaterowaniu
w hotelu rozpoczniemy naszą wizytę w rezerwacie. Tego dnia
odwiedzimy tzw. goryle przedszkole, gdzie spotkamy gorylą
latorośl uratowaną z rąk grasujących wciąż kłusowników,
którym władze Konga od lat wypowiedziały bezwzględną
wojnę. Po dorośnięciu goryle wypuszczane są na wolność.
Po południu odwiedzimy przepiękne, osadzone w tropikalnej
scenerii jezioro Blue Lake. Dla chętnych kąpiel w wodach
jeziora Wieczorem kolacja. Hotel Les BUNGALOWS de
IBOUBIKRO 3*
 
4. DZIEŃ: REZERWAT LESION LOUNA – REZERWAT
GORYLI RÓWNINNYCH LEFINI (SAFARI 4×4)
Po wczesnym śniadaniu dalsze zwiedzanie rezerwatu. Wyruszymy na spotkanie goryli żyjących na wolności do których będziemy mogli zbliżyć się na bezpieczną odległość.
Będzie to dzień w którym na pewno zrobimy dużo zdjęć.
Spotkamy wiele gatunków ptaków w tym licznie występujących malutkich, często niewiele większych od owadów,
za to z długimi dziobkami kolibrów. W czasie zwiedzania
parku wśród wszechobecnych kolorowych motyli napotkamy
licznych przedstawicieli żyjącej tu bogatej fauny. Następnie
wsiądziemy do piróg (dłubanek) i będziemy płynąć wzdłuż
rzek Louna i Lefini – rzek rozdzielających oba rezerwaty (Lesion Louna i Lefini) do miejsc zwanych Abio i Ipope. W tym
dniu będziemy mieli okazję odkryć niezwykłe krajobrazy:
sawannę, leśne bagna, wiele małych leśnych sawann, które
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oferują możliwość spotkania hipopotamów, krokodyli, goryli
i wielu innych zwierząt żyjących w rezerwacie. Następnie
spróbujemy wspiąć się na dominujące w krajobrazie rezerwatu
wzgórze, aby podziwiać wyjątkowy widok na rezerwat. Pod
koniec dnia wrócimy do rezerwatu Lesion Louna. Być może
zdążymy na krótką kąpiel w wodach jeziora Blue Lake. Wieczorem odpoczynek, czas wolny. Hotel Les BUNGALOWS
de IBOUBIKRO 3*
 
5. DZIEŃ: REZERWAT LESION LOUNA –
BRAZAVILLE (ZWIEDZANIE MIASTA) – SAFARI 4×4
O wczesnym śniadaniu, opuścimy rezerwat Lesion Louna
i udamy się w drogę powrotną do Brazzaville, przybywając
tam około godziny 10:30. Zakwaterowanie w hotelu. Następnie zwiedzanie miasta: największy miejscowy targ, plac
De Gaulle, Francuski Instytut Kultury, targ na płaskowyżu
miasta (pierwszy założony przez europejczyków targ handlowy w Brazzaville), odwiedzimy pomnik Pierre Savorgnan.
Obiad zjemy w sławnej restauracji La Pirogue, położonej nad
północnym brzegiem rzeki Kongo z której roztacza się widok
na leżąca po drugiej stronie stolicę R.D. Kongo – Kinszasę.
Odwiedzimy Bazylikę Św. Anny, katedrę w Brazzaville zbudowaną w 1892 roku, szkołę malowania poto-poto i powrócimy
do hotelu. Czas wolny, Kolacja w restauracji hotelowej. Hotel
le SAPHIR 4*/basen
 
6. DZIEŃ: BRAZZAVILLE – REZERWAT FAUNY
TSOULOU-DOLOSIE
Po wczesnym śniadaniu i zmianie środka lokomocji na
klimatyzowany busik wyruszymy w drogę do rezerwatu
Tsoulou. Przejazd do rezerwatu Tsoulou to odcinek 359 km.
Przed dotarciem do rezerwatu przewidziany jest krótki
postój w miejscowości Dolosie w której prawdopodobnie
zjemy późny obiad. Asfaltowa droga którą będziemy jechali
przebiega wzdłuż, czasem, dookoła wzgórz, wśród sawann
i lasów. Oferuje spektakularne krajobrazy które uwiecznimy
robiąc wiele postojów, aby nie przegapić okazji i zrobić
piękne autentyczne zdjęcia. Po dotarciu do rezerwatu
słynącego z niesamowitych górzystych/pagórkowatych
form pokrytych zielona trawą i licznie żyjących tu różnych
gatunków ptaków odwiedzimy powstałe tu jezioro zwane
również błękitnym, będziemy podziwiali krajobrazy. Dobrze
gdybyśmy mieli ze sobą lornetki. Pod wieczór powrót do
Dolosie. Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja i nocleg.
hotel Le Chaillu 3*

 
7. DZIEŃ: DOLOSIE – REZERWAT BIOSFERY
DIMONIKA (UNESCO)
Po śniadaniu przejazd do rezerwatu biosfery Dimonika,
położonego w środkowych Górach Majombe. Od 1988
roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO,
ten rezerwat jest w większości zajęty przez lasy tropikalne
i roślinność sawanny. Dzika przyroda w tym rezerwacie
jest różnorodna i bogata. Rezerwat położony jest na pośród wzgórz, niektóre wzniesienia sięgają często ponad
800 m n.p.m., oddalony o około 50 km od Oceanu Atlantyckiego, w niczym nie przypomina terenów nadmorskich. Górskie potoki, rwące rzeki a to wszystko w scenerii tropikalnego
lasu, gdzieniegdzie urozmaiconego górującymi nad dżunglą
palmami. Będziemy nocować w środku rezerwatu Dimonika.
Niesamowite odgłosy zwierząt, krzyki ptaków, obudzonych
małp w otaczającej zewsząd dżungli. Zakwaterowanie. Po
instalacji zapoznamy się ze wspaniałą przeszłością kopalń
Dimoniki gdzie już w starożytnych czasach istniały kopalnie
złota, zwiedzimy podziemne jaskinie, obejrzymy maszyny
używane do transportu złota. Powrót do hotelu i wolny
wieczór pośród tropikalnego lasu, kolacja. hotel Auberge
Vigoureuse 2/3* (klimatyczna i autentyczna oberża prowadzona przez Belga)
 
8. DZIEŃ: REZERWAT BIOSFERY DIMONIKA
Po śniadaniu, dalsze zwiedzanie rezerwatu Dimonika. Odwiedzimy pasmo górskie Mayombe ze spektakularną scenerią
i widokiem na pokryty pierwotnym lasem otaczający zewsząd
rezerwat. Będziemy mieć możliwość zaskakiwania zwierząt
na wolności, przy wodopojach jak i w czasie naszego przemieszczania się po rezerwacie. Wśród nich liczne są goryle,
szympansy i kilka gatunków koczkodanów. Na terenie rezerwatu licznie występują liczni przedstawiciele gadów, w tym
krokodyle. Powrót do hotelu w godzinach popołudniowych,
czas wolny, kolacja, następnie pełen folkloru wieczór tańca
i śpiewu ludów Bantu, Kongo i Teke zamieszkujących południowe rejony Konga. hotel Auberge Vigoureuse 2/3*
(klimatyczna i autentyczna oberża prowadzona przez Belga)
 
9. DZIEŃ: REZERWAT DIMONIKA – MADINGO
KAYES
Po śniadaniu wyruszymy w dalszą drogę naszym minibusem.
Celem tego dnia będzie miejscowość Madingo-Kayes położona tuż u wrót największego Parku Narodowego Konga
Conkouati-Douli – stanowiącego perłę naszej wyprawy do

Konga. Po drodze odwiedzimy targ rybny i porozmawiamy
z miejscowymi rybakami i zapoznamy sie z ich społecznością
w tym z najważniejszymi przedstawicielami mijanych wiosek.
Po drodze obiad. Wczesnym popołudniem dojazd i zakwaterowanie w hotelu nad jeziorem z prywatną plażą, czas wolny,
kolacja. Hotel Maya Resort Club 5*/basen
 
10. DZIEŃ: MADINGO KAYES – P.N.CONKOUATI
DOULI (UNESCO)
Rano po śniadaniu wyruszymy w drogę do Parku Narodowego Conkouati-Douli. Rozpoczniemy kolejne safari 4×4. Park
Narodowy Conkouati-Douli jest uznanym przez UNESCO
parkiem przybrzeżnym. Zajmuje powierzchnię 504950 ha.
Park liczy 70 stałych pracowników, z których 95% jest rekrutowanych lokalnie. Podczas rocznego sezonu lęgowego
żółwia morskiego od października do marca każdego roku,
kolejne 30 osób jest rekrutowanych lokalnie do monitorowania plaż. Zespół nadzoru parku liczy ponad 50 strażników.
Park jest najbardziej zróżnicowanym biologicznie parkiem
w Republice Konga i obejmuje jedyny chroniony obszar
morski w Kongo. Jest to miejsce priorytetowe dla wielkich
małp człekokształtnych w ramach planu ich zachowania.
W rezerwacie żyje około 8000 centralnych szympansów
(Pan troglodytes) i 2000 zachodnich goryli nizinnych (Gorilla
gorilla goryl). W parku znajduje się również około 1000
słoni leśnych (Loxodonta africana cyclotis) i jest miejscem
szczególnie chronionym ze względu na jego znaczenie dla
ptaków wędrownych i bagiennych. Plaże rezerwatu są jednymi z najważniejszych na świecie miejsc gniazdowania żółwi
skórzastych (Dermochelys coriacea) i 5 gatunków żółwi morskich odwiedzających te plaże. W parku morskim znajduje
się także grupa około 50 delfinów humbaków (Sousa teuzsi).
W Parku Narodowym znajduje się ogromna fauna typowa
dla ekosystemów leśnych Konga, w tym słoni, bawołów,
goryli, lampartów, szympansów, dzikich świń bagiennych
osiągających czasem wagę do 150 kg, antylop i mandryli.
Licznie żyją krokodyle. Oprócz tego w parku występuje wiele
zagrożonych populacji żółwi i delfinów. Po dojechaniu do rezerwatu nastąpi zakwaterowanie i instalacja w bungalowach.
Spotkamy się z zespołem parku. Wczesnym popołudniem
po lunchu przewidziane jest pierwsze safari w parku. W typowym tu krajobrazie gęstego pierwotnego lasu, licznych
bagien i wodnych rozlewisk będziemy mieć spore szanse
spotkania leśnych słoni, licznych małp w tym naczelnych jak
i wielu innych żyjących tu ssaków. Pod wieczór spotkamy się
z osobami zajmującymi się ochroną szympansów i innych
naczelnych oraz dbających o integralność i bezpieczeństwo
parku. Wieczorem czas wolny, kąpiel w rzece lub transfer na
plaży. Hotel Les bungalows Conkouati-Douli 3/4*
 
11. DZIEŃ: P.N.CONKOUATI-DOULI
Po śniadaniu, wybierzemy się zmotoryzowaną łodzią, by dotrzeć do lasów namorzynowych rosnących wzdłuż wybrzeża
oceanu i odwiedzić kilka wysp w słynnym trójkącie Douli.
Wyspy zamieszkałe są między innymi przez liczne kolonie
i rodziny szympansów. Zwierzęta objęte są międzynarodowymi działaniami ochronnymi. W środku rozległego parku
narodowego, pierwotnym lesie, przyroda bezpieczna jest od
działań kłusowniczych czy innych, niepożądanych ludzkich
ingerencji. Wieczorem czas wolny, możliwość transferu na
plażę lub kąpieli w rzece przylegającej do hotelu. Kolacja.
Hotel Les bungalows Conkouati-Douli 3/4*
 
12. DZIEŃ: P.N.CONKOUATI-DOULI
Po śniadaniu wybierzemy się w podróż po rozlewiskach
rezerwatu tradycyjną pirogą, czyli tzw. dłubanką, aby uniknąć

wszelkich dźwięków w tym ryczącego silnika motorówki. Będziemy cieszyć się scenerią jak z końca zagubionego świata,
utraconego raju pierwotnych tropikalnych lasów. W tej ciszy
będziemy starali się zaskoczyć żyjące tu słonie, lamparty,
bawoły i wiele innych … te chwile będą bardzo intymne, sami
w środku pustkowia. Pełne nostalgii docierające zewsząd
zwierzęce okrzyki, latające różnobarwne motyle, radosny
skrzek papug żako i ćwierkanie i śpiew wszechobecnych
różnych gatunków ptaków. Przyroda udostępniać nam będzie
swoje najtajniejsze sekrety. Około godziny 15:00 opuścimy
rzekę, aby spędzić czas na plaży na skraju Oceanu Atlantyckiego. Jest to piękna plaża, położona pomiędzy zalesionymi
górami a granicą piasków tworzonych przez fale oceanu. Pod
wieczór powrót do hotelu, czas wolny, możliwość kąpieli
w pobliskiej rzeczce – krokodyli brak, kolacja. Hotel Les
bungalows Conkouati-Douli 3/4*
Uwaga: na późny wieczór zaplanowano wycieczkę na plażę
w poszukiwaniu żółwi i innych zwierząt nocnych. Zdaniem
strażników parku wycieczka może mieć miejsce bardzo
późno w nocy.
 
13. DZIEŃ: P.N.CONKOUATI DOULI-POINTE NOIRE
Po śniadaniu naszymi samochodami 4×4 wyruszymy
w drogę do Pointe Noire, największego portu Konga
i drugiego co do wielkości miasta. Po drodze obiad. Krótkie zwiedzanie Pointe Noire, zakwaterowanie w hotelu.
Czas wony, plaża, ewentualnie basen. Wieczorem kolacja.
Hotel EDEN 3*/basen
 
14. DZIEŃ: POINTE NOIRE – BRAZZAVILLE
Po śniadaniu, zmiana środku transportu na czekający na nas
nasz busik. Dzień będzie męczący, będziemy mieli do przejechania trochę ponad 500 km. Po drodze obiad, ewentualne
krótkie postoje na odpoczynek czy zdjęcia. Pod wieczór
dotrzemy do naszego hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny
kolacja. hotel Le Saphir 4*/basen

 
15. DZIEŃ: BRAZZAVILLE-ODLOT DO EUROPY
Po śniadaniu w zależności od czasu jakim będziemy dysponować do transferu na lotnisko, wypoczynek, ostatnie
ewentualne zakupy pamiątek. Później przejazd na lotnisko.
Pożegnanie z naszym lokalnym operatorem i odlot do Polski
z przesiadką w jednym z europejskich lotnisk tranzytowych.
 
16. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot na lotnisko Chopina w Warszawie i pożegnanie się
grupy.
TERMIN I CENY: 

19 DNI

08.02.2019–23.02.2019

7500 PLN + 4225 EUR

19.04.2019–04.05.2019

8500 PLN + 4225 EUR

29.06.2019–14.07.2019

8500 PLN + 4225 EUR

13.09.2019–28.09.2019

7500 PLN + 4225 EUR

30.11.2019–15.12.2019

7500 PLN + 4225 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Brazzaville –
Warszawa (z przesiadką)
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych wg programu
2/3*, 3*, 4*, 5*
• przejazdy minibusem na odcinku Brazzaville-Madingo Kayes
i Pointe Noire-Brazzaville
• przejazd samochodami terenowymi 4×4 z kierowcami/
przewodnikami na trasie Brazzaville-PN Lesion Louna i PN
Lefini (i w obrębie P.N.)
• przejazd samochodami terenowymi 4×4 z kierowcami/
przewodnikami na trasie Madingo Kayes-PN Conkouati
Douli(i w obrębie P.N.) i PN Conkouati Douli – Pointe Noire
• wycieczki pirogą (dłubanką) rzekami Louna i Lefini w obrębie
PN Lesion Louna i PN Lefini oraz całodniową wyprawę rzekami
PN Conkouati Douli
• wycieczkę łodzią zmotoryzowaną do wysp trójkąta Douli-wysp
szympansów w PN Conkouati Douli
• nocne safari w poszukiwaniu zółwi morskich
• bilety wstępu do muzeów i innych wymagających odpłatności
miejsc, wraz z wymaganym przewodnikiem
• prawa wstępu do parków narodowych i rezerwatów wg
programu
• prawa fotografowania i filmowania bez ograniczeń w tym
oczywiście goryli
• transfery z i na lotnisko w Brazzaville
• śniadania i kolacje
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• zwyczajowych napiwków (łącznie ok. 70 EUR)
• kosztów uzyskania wizy do Konga Brazzaville ok. 250 euro
• opłat lotniskowych
• obiadów i napojów do posiłków
• ew. wycieczek fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 370 EUR

UWAGA! Przy wjeździe do R.D. Kongo obowiązuje szczepienie
na żółtą febrę.
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MADAGASKAR
Z SAINT MARIE, TSINGY I ALEJĄ BAOBABÓW OD 6 OSÓB

18 DNI

� Kilkudniowe safari 4×4 bezdrożami Zachodniego Madagaskaru do rezerwatu � Tsingy de Bemaraha, światowego
dziedzictwa przyrody UNESCO � Spacer słynna Aleją Baobabów � Parki Narodowe, równikowe lasy, liczne gatunki lemurów,
kameleony, bogactwo różnobarwnych storczyków � Rejs wodami najdłuższego na świecie kanału Pangalanes
� Piaszczyste laguny, kąpiele w słodkowodnej, krystalicznej wodzie � Podróż po Oceanie Indyjskim luksusowym jachtem
pasażerskim z towarzyszącymi często delfinami � Dziewicza dżungla wschodniego Madagaskaru i wyspy Sainte Marie
� Wycieczki wydłubanymi w pniach drzew pirogami � Kąpiele w turkusowych wodach zatok � Doskonała francuska kuchnia

 1. DZIEŃ: WARSZAWA – ANTANANARYWA
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Wylot do Antananarywy
(z przesiadką), stolicy Madagaskaru (potocznie zwanej Tana).
Po wylądowaniu i odprawie paszportowo-celnej transfer do
hotelu. Zameldowanie, czas wolny, kolacja.
 2. DZIEŃ: ANTANANARYWA – MORONDAVA
Po śniadaniu krótkie zwiedzanie Antananarywy. Poranne
zwiedzanie ruin le Palais de la Reine (Pałacu Królowej) wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, podziwianie
panoramy miasta oraz widoku na jezioro Anosy z punktu
położonego ponad zabudowaniami miasta. Przejazd Aleją
Niepodległości – główną aleją miasta. Następnie transfer na
lotnisko skąd wewnętrznymi liniami Air Magagascar polecimy
do Morondava, niedużego portowego miasta na środkowo-zachodnim wybrzeżu Madagaskaru. Przylot wczesnym
popołudniem. Transfer do hotelu przy plaży nad kanałem
Mozambickim. Czas wolny, spacer po mieście, plażowanie.
Wieczorem kolacja w znanej z perfekcyjnie podawanych
owoców morza włosko-francuskiej restauracji.
 3. DZIEŃ: MORONDAVA – BEKOPAKA (TSINGY)
Rano, po bardzo wczesnym śniadaniu, początek Wielkiego
Safari 4×4 i odjazd w kierunku Bekopaka, miasteczka położonego w sąsiedztwie Naturalnego Rezerwatu Tsingów
w Bemaraha. Niecałe 100 kilometrów od wyjazdu z Morondavy, przepłyniemy promem rzekę Tsiribihina. Obiad zjemy
w Belo sur Tsiribihina. Dalsza droga w kierunku Tsingów,
będziemy mijali tereny pełne na wpół wyschniętych lasów,
gdzieniegdzie będziemy widzieli baobaby. Późnym popołudniem dotrzemy do Bekopaka. Zameldowanie w hotelu,
kolacja, czas wolny.
 4. DZIEŃ: BEKOPAKA
Po śniadaniu wizyta w największym na Madagaskarze Parku
Narodowym Tsingów w Bemaraha wpisanym na listę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego UNESCO – rezerwacie
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Wielkich Tsingów Andamozavaky. Fenomenalny, górski Park
Narodowy, gdzie wędruje się skalnymi labiryntami i dochodzi
do punktów widokowych z niesamowitym, księżycowym
widokiem na wapienne iglice, dochodzące do kilkudziesięciu
metrów wysokości. Gdzieniegdzie pomiędzy szczytami rozpostarte są wiszące mosty, po których na druga stronę przejść
mogą odważni, niemający lęku wysokości turyści. Wśród skał
w leśnych kanionach żyje wiele endemicznych gatunków
zwierząt, w tym lemury i liczne kameleony. W dolnej części
masywów Tsingy znajdują się liczne jaskinie. Przez UNESCO
rezerwat został zakwalifikowany do Światowego Dziedzictwa
Przyrody. W trakcie wycieczki możliwość zorganizowania
pikniku z jedzeniem i napojami. Trasa kończy się na przełomie
rzeki Manambolo. W godzinach popołudniowych powrót do
hotelu. Kolacja, czas wolny.
 5. DZIEŃ: BEKOPAKA – PARK NARODOWY
KIRINDI
Po śniadaniu powrót czekającymi na nas pojazdami 4×4
w kierunku Morondavy. Po przekroczeniu promem rzeki
Tsiribihina i zjedzeniu obiadu w w Belo sur Tsiribihina, pojedziemy w kierunku Morondavy do Narodowego Parku
Kirindi Mitea. W rezerwacie, na obszarze chronionym, flora
jest bardzo zróżnicowana. Szczególny walor parku stanowią
trzy gatunki baobabów, w tym zwłaszcza efektowny baobab
Grandidiera. Wiele zwierząt występujących w parku to endemity, które żyją tylko na jego obszarze. Można tutaj znaleźć
11 gatunków ssaków (z których 10 jest endemicznych), 47
gatunków ptaków (z których 33 są endemiczne), 23 gatunki
gadów (wszystkie endemiczne), 10 gatunków płazów i 90
gatunków motyli. Dojazd do hotelu późnym popołudniem,
zakwaterowanie, kolacja czas wolny.
 
6. DZIEŃ: PARK NARODOWY KIRINDY –
MORONDAVA
Po śniadaniu wizyta w suchym lesie, pełnym Baobabów

Parku Kirindi. Obserwacja lemurów i jeżeli sprzyjać nam
będzie szczęście drapieżnych Fos. Odwiedziny Baobabu
Zakochanych. Po obiedzie powrót do Morondavy słynną
Aleją Baobabów. Po południu dotarcie do Morondavy, do
znanego już nam hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja.
 
7. DZIEŃ: MORONDAVA – ANTSIRABE
Po śniadaniu zmiana środka lokomocji na minibus z Antananarywy, z którym pożegnamy się dopiero w dniu naszego
odlotu do Polski. Tego dnia podróżować będziemy do Antsirabe. Po drodze postój przy jeziorze Tritriva, obiad w lokalnej
restauracji. Późnym popołudniem przyjazd do wspomnianego
Antsirabe – dawnej francuskiej stacji klimatycznej, niegdyś
bardzo znanego i licznie uczęszczanego kurortu, gdzie czas
zatrzymał się w epoce kolonialnej. Zakwaterowanie, czas
wolny. Kolacja w bardzo klimatycznej restauracji, gdzie często
organizowany jest wieczór malgaskiej piosenki.
 
8. DZIEŃ: ANTSIRABE – ANDASIBE
Rano, po śniadaniu, przejażdżka lokalnymi rikszami (pousse-pousse/pchaj-pchaj). Następnie droga do Andasibe, po
drodze przejeżdżać będziemy przez stolicę Antananarywę.
Droga przebiegać będzie przez malownicze krajobrazy płaskowyżu czerwonej wyspy. Liczne bananowce, gdzieniegdzie
ryżowe poletka. Po drodze odwiedzimy lokalne wytwórnie
rzemieślnicze. Przewidziana jest wizyta w tradycyjnej wytwórni aluminiowych naczyń w Ambatulambo. Po minięciu
Antananarywy zrobimy postój na obiad, następnie wizyta
w ośrodku. gdzie zgromadzone są liczne gatunki kameleonów i tropikalnych żab. Po minięciu Moramanga, handlowej miejscowości na trasie przyjazd do znanego i licznie
odwiedzanego przez podróżników hotelu Feon ny Ala 2*
(bungalowy), kolacja w hotelu, czas wolny.
 
9. DZIEŃ: ANDASIBE – KANAŁ PANGANALES –
ANKANIN NOFY
Po śniadaniu, wcześnie rano wizyta w Rezerwacie Anala-

mazoatra i podziwianie unikalnej dla Madagaskaru flory,
rozlicznych gatunków storczyków, w tym wanilii oraz obserwacja największego gatunku lemurów Indri-Indri. Po
zwiedzaniu rezerwatu przerwa na kawę i droga w kierunku
Oceanu Indyjskiego do kanału Pangalanes. W ciągu niecałych
trzech godzin drogi, powietrze z rześkiego stanie się wilgotne
i ciepłe a wysokość nad poziomem morza, z wyjściowego
dla Andasibe prawie kilometra spadnie do blisko poziomu
morza. Po obiedzie w Brickaville, przesiadka do czekających
pojazdów 4×4 i dojazd pełną nierówności trasą nad słodkowodne jezioro Rosoabe. Prawie dwugodzinna przeprawa
przez system jezior i kanał Pangalanes do hotelu. Po drodze
obserwować będziemy dziewicze krajobrazy oraz zachód
słońca. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu Pangalanes Jungle
Nofy 3* (bungalowy).
 
10. DZIEŃ: ANKANIN NOFY
Rano, po śniadaniu, przeprawa łodzią na drugą stronę jeziora
Ampitabe i zwiedzanie prywatnego, należącego do hotelu
Palmarium, naturalnego rezerwatu lemurów. Następnie krótka
wizyta w okolicznej wiosce i powrót brzegiem jeziora do
hotelu Palmarium na obiad. Po obiedzie przeprawa przez
jezioro i powrót do hotelu. Czas wolny, popołudniowe plażowanie. Wieczorem kolacja.
 
11. DZIEŃ: ANKANIN NOFY – FOULPOINTE/
MAHAMBO
Po śniadaniu przeprawa łodzią do Toamasina (Tamatave). Po
dopłynięciu przesiadka do czekającego na nas nas małego
autobusu i obiad w mieście, największym porcie Madagaskaru. Objazd, zwiedzanie miasta z okien pojazdu i wczesnym
popołudniem wyjazd do Foulpointe lub do Mahambo (miejsca
oddalone są od siebie 20 kilometrów). Droga wiedzie przez
teren nizinny, z rozlewiskami wodnymi i licznymi wioskami.
Późnym popołudniem dojazd do hotelu, zakwaterowanie
i kolacja. Hotel Manda Beach 3* (bungalowy) w Foulpointe
albo Hotel La Pirogue 3* (bungalowy) w Mahambo.
 
12. DZIEŃ: FOULPOINTE/MAHAMBO – SAINTE
MARIE (NOSY BORAHA)
Rano, po śniadaniu, dojazd do porciku w Mahambo, gdzie
podróżni przesiądą się na największy prywatny statek pasażerski przewożący lokalnych mieszkańców oraz turystów
pomiędzy wyspą Madagaskar a wysepką Sainte Marie (wy-

sepka o długości 50 kilometrów) – EL CONDOR. Rejs trwać
będzie około 3 godzin. Po dopłynięciu do Ambodifotatra –
stolicy wyspy, transfer do hotelu. LAKANA 3* (bungalowy),
wolny czas i kolacja.
 
13. DZIEŃ: SAINTE MARIE (NOSY BORAHA)
Po śniadaniu pierwszy fakultatywny dzień zwiedzania wyspy
lub odpoczynek i plażowanie. Fakultatywnie przejazd przez
dziewiczy tropikalny las. Zapoznawanie się z florą i fauną
wyspy. Spotkanie z lemurami. Zwiedzanie plantacji przypraw
m.in. wanilii i kawy. Wyprawa pirogami wśród lasów namorzynowych znanych również jako lasy mangrowe. Powrót
do hotelu, czas wolny. Kolacja.
 
14. DZIEŃ: SAINTE MARIE (NOSY BORAHA)
Po śniadaniu drugi fakultatywny dzień zwiedzania wyspy.
Dotarcie na stronę wschodnią wyspy. Kąpiel w naturalnie
wydrążonym przez wody wodospadu basenie. Odwiedziny
cmentarza Piratów – wyspa Sainte Marie, która nazwę zawdzięcza portugalskim odkrywcom, była w XVII wieku jedną
z głównych kryjówek piratów na Oceanie Indyjskim. Później
wizyta w najstarszym kościele. Dla chcących inaczej spędzić
czas, dalsze plażowanie, również możliwość wynajmu quadów
lub skuterów i samodzielne zwiedzanie wyspy. Możliwość
spędzenia dnia na połowie z wynajętej w tym celu łodzi
motorowej dużych ryb – ostroboków o wadze do 30 kg,
50-kilogramowych barakud, ryb z rodziny panterkowatych,
czasem dochodzących do 120 kg mieczników czy też rekinów. Wieczorem kolacja.
 
15. DZIEŃ: SAINTE MARIE (NOSY BORAHA) –
TOAMASINA (TAMATAVE)
O świcie, po szybkim śniadaniu, dojazd do portu w Ambodifotatra i transfer łodzią motorową do Soanierana Ivongo,
miasteczka na wyspie Madagaskar. Podczas rejsu będzie
można obserwować wschód słońca na oddalającej się Sainte
Marie. Po niecałych dwóch godzinach znajdziemy się na
lądzie, gdzie czekać na nas będzie nasz mały autobus. Droga
do Toamasina przebiega wzdłuż dzikich plaż i lagun, brzegi
porośnięte są palmami kokosowymi. Sama droga do stolicy
prowincji zajmie kilka godzin. Około południa staniemy na wypoczynek w Foulpointe, gdzie chętni będą mogli się wykapać
w oceanie lub hotelowym basenie. Wczesnym popołudniem
dotrzemy do hotelu. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu.

 
16. DZIEŃ: TOAMASINA (TAMATAVE) –
ANTANANARYWA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Droga do Antananarywy. Przejazd przez plantację palm, z owoców których
wyrabia się olej palmowy. Będziemy mogli obserwować
zmieniające się krajobrazy, droga od Brackville do Antananarywy pnie się do góry, wśród serpentyn będzie powoli
się wznosić aż do wysokości prawie 1400 metrów n.p.m.
Późnym popołudniem przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie
i kolacja. Dla chętnych fakultatywne wyjście do sławnego na
Madagaskarze klubu nocnego – Cabaret Le Glacier.
 
17. DZIEŃ: ANTANANARYWA – ODLOT DO POLSKI
Po śniadaniu czas na ostatnie zakupy pamiątek na lokalnym
targu. Później obiad w restauracji blisko lotniska. Transfer
na lotnisko.
 
18. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

18 DNI

17.05.2019–03.06.2019

7900 PLN + 2330 EUR

12.07.2019–29.07.2019

7900 PLN + 2330 EUR

02.11.2019–19.11.2019

7900 PLN + 2330 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Antananarywa
– Warszawa (z przesiadką)
• przelot wewnętrzny na trasie Antananarywa – Morondava
• zakwaterowanie w hotelach 3*/4*
• śniadania i obiadokolacje
• transfery z i na lotnisko
• czterodniowe safari landcruiserami 4×4 do parku Tsingy de
Bemoraha i rezerwatu Kirindy
• transport mikrobusem wraz z kierowcą i lokalnym
przewodnikiem na trasie Morondava – Antananarywa – Sainte
Marie – Antananarywa
• przejazd pojazdami 4×4 do kanału Pangalanes
• wynajęcie na trzy dni łodzi motorowej na trasie Brickaville –
kanał Pangalanes – Tamatave (Toamasina)
• rejs na Sainte Marie luksusowym statkiem El Condor oraz
powrót na Madagaskar łodzią motorową
• opiekę polskojęzycznego pilota podczas pobytu na
Madagaskarze
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• obiadów i napojów do kolacji
• kosztów uzyskania wizy – ok. 30 EUR
• biletów wstępu do parków narodowych oraz opłat za lokalnych
przewodników – ok. 180 EUR
• zwyczajowych napiwków dla obsługi (wnoszenie / wynoszenie bagażu,
przeładunku), napiwków w restauracjach, zwyczajowego napiwku dla ekipy
kierowców, napiwków dla przewodników – ok. 80 EUR (łącznie)
• ew. atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 350 EUR
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RAJSKI MADAGASKAR: Z MASYWEM ISALO I PLAŻAMI IFATY OD 6 OSÓB 18 DNI
� Park Narodowy Andasibe-Mantadia (Perinet) i największe lemury Indri-Indri � Kanał Pangalanes, tropikalna sceneria, wizyta
w rezerwacie Palmarium słynącym z licznych gatunków lemurów � Park Narodowy Ranomafana (lista UNESCO) – podrównikowa
dżungla wśród gór i wzniesień, wspaniałe wodospady, rwące potoki, 12 gatunków lemurów, kameleony, świat orchidei i palisandrów
� Park Narodowy Isalo (lista UNESCO) – pomarańczowo-złociste kaniony o bajkowych, nieziemskich kształtach skał, endemiczna
roślinność, wodospady, kąpiele w naturalnych basenach wydrążonych w twardych piaskowcach � Słynny las baobabów Renalia
i pamiątkowe zdjęcie z najstarszym, ponad 1500-letnim olbrzymem � Kopalnia szafirów i najczystsze rubiny na Madagaskarze
� Potężne baobaby i leniwie kroczące kameleony � Gorące, całorocznie słoneczne plaże w Ifaty � Kąpiele w turkusowych wodach
Kanału Mozambickiego � Doskonałe, pachnące słodyczą i przyprawami homary, krewetki olbrzymie i inne owoce morza
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – ANTANANARYWA
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i odlot na Madagaskar do Antananarywy, z przesiadką w jednym z portów europejskich. Po przylocie i załatwieniu formalności
wizowych i celnych transfer do hotelu. Zakwaterowanie.
Wieczorem kolacja.
 2. DZIEŃ: ANTANANARYWA – ANDASIBE
Po wczesnym śniadaniu krótkie zwiedzanie stolicy Madagaskaru – Antananarywy. Zwiedzanie ruin le Palais de la
Reine (Pałacu Królowej) – dziedzictwo UNESCO, podziwianie
panoramy miasta oraz widoku na jezioro Anosy z punktu
widokowego położonego wysoko ponad zabudowaniami
miasta. Przejazd Aleją Niepodległości – główną aleją miasta.
Po opuszczeniu Antananarywy postój na obiad. Po południu
wizyta w ośrodku, w którym zgromadzone są liczne gatunki
kameleonów i tropikalnych żab. Po minięciu Moramanga,
handlowej miejscowości na trasie, przyjazd do znanego
i licznie odwiedzanego przez podróżników hotelu Feon ny
Ala 2* (bungalowy), kolacja w hotelu, czas wolny.
 
3. DZIEŃ: ANDASIBE – KANAŁ PANGALANES –
ANKANIN NOFY
Po śniadaniu, wcześnie rano, wizyta w Rezerwacie Analamazoatra i podziwianie unikalnej dla Madagaskaru flory, rozlicznych
gatunków storczyków, w tym wanilii oraz obserwacja największego gatunku lemurów Indri-Indri. Po zwiedzaniu rezerwatu
przerwa na kawę i droga w kierunku Oceanu Indyjskiego do
kanału Pangalanes. W ciągu niecałych trzech godzin drogi,
powietrze z rześkiego stanie się wilgotne i ciepłe a wysokość
nad poziomem morza, z wyjściowego dla Andasibe prawie kilometra spadnie do blisko poziomu morza. Po obiedzie w Brickaville, przesiadka do pojazdów 4×4 i dojazd pełną nierówności
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trasą nad słodkowodne jezioro Rosoabe. Prawie dwugodzinna
przeprawa przez system jezior i kanał Pangalanes do hotelu.
Po drodze obserwować będziemy dziewicze krajobrazy oraz
zachód słońca. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu.
 
4. DZIEŃ: ANKANIN NOFY
Po śniadaniu przeprawa łodzią na drugą stronę jeziora Ampitabe i zwiedzanie prywatnego, należącego do hotelu Palmarium, naturalnego rezerwatu lemurów. Następnie krótka
wizyta w okolicznej wiosce i powrót brzegiem jeziora do
hotelu Palmarium na obiad. Po obiedzie przeprawa przez
jezioro i powrót do hotelu. Czas wolny, popołudniowe plażowanie. Wieczorem kolacja.
 
5. DZIEŃ: ANKANIN NOFY – TOAMASINA
Po śniadaniu przeprawa łodzią do Toamasina (Tamatave). Po
dopłynięciu do Toamasina przesiadka do małego autobusu
i obiad w mieście, największym porcie Madagaskaru. Objazd,
zwiedzanie miasta z okien pojazdu i wczesnym popołudniem
przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja.
 
6. DZIEŃ: TOAMASINA (TAMATAVE) –
ANTANANARYWA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Droga do Antananarywy. Przejazd przez plantację palm, z owoców których
wyrabia się olej palmowy. Będziemy mogli obserwować zmieniające się krajobrazy, droga od Brackville do Antananarywy
pnie się do góry, wśród serpentyn będzie powoli się wznosić
aż do wysokości prawie 1400 m n.p.m. Późnym popołudniem
przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie i kolacja. Dla chętnych
fakultatywne wyjście do sławnego na Madagaskarze klubu
nocnego – Cabaret Le Glacier.
 
7. DZIEŃ: ANTANANARYWA – ANTSIRABE
Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Antsirabe. Droga prze-

biegać będzie przez malownicze krajobrazy płaskowyżu czerwonej wyspy. Po drodze odwiedzimy lokalne wytwórnie
rzemieślnicze produkujące wyroby z rogów bydła, makiet
rowerów i samochodów i różnorodnych wyrobów hafciarskich. Wizyta w tradycyjnej wytwórni aluminiowych naczyń
w Ambatulambo. We wczesnych godzinach popołudniowych
przyjazd do Antsirabe, niegdyś bardzo znanego francuskiego
kurortu. Jeżeli czas pozwoli, przejażdżka po mieście lokalnymi
rikszami, zwanymi pousse-pousse (pchaj-pchaj). Zakwaterowanie w hotelu, wieczorem kolacja w bardzo klimatycznej
restauracji, gdzie często organizowane są wieczory malgaskiej piosenki.
 
8. DZIEŃ: ANTSIRABE – RANOMAFANA
Po śniadaniu dalsza droga na południe – przejazd wśród
jedynych w swoim rodzaju wzniesień i zboczy górskich, gdzie
kolor rdzawo-czerwony dominuje wśród zieleni pól ryżowych
przyklejonych do zaokrąglonych zboczy. Podziwianie piętrowych chat Malgaszów, zbudowanych z laterytowego podłoża
przekształconego w cegły. Krótki postój w „Zamafiry arts
shop” w Ambositra – pracowni oryginalnych rzeźb w drewnie,
głównie palisandrze, hebanie i drzewie różanym. W Ambositra przewidziany jest także czas wolny. Późnym południem
dotarcie do Ranomafana do hotelu położonego w środku
madagaskarskiej dżungli. Zakwaterowanie, kolacja nocleg.
 
9. DZIEŃ: RANOMAFANA
Po śniadaniu piesze zwiedzanie Parku Narodowego Ranomafana wpisanego na listę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego UNESCO. Przewidziana jest wycieczka nazywana
trasą Vatoharanana przebiegająca przez pierwotny, wilgotny
las tropikalny. Wędrować będziemy wśród wzgórz, terenem
ze zmienną, malowniczą morfologią. W najniższych miej-

scach, tereny parku położone są na poziomie 400 m n.p.m.
a w najwyższych przekraczają 1400 metrów n.p.m. W parku
znajdują się endemiczne i zagrożone gatunki roślin i zwierząt.
Przez park przepływa wiele rzek, które są dopływami rzeki
Namorona. W parku znajdują się wody uzdrowiskowe, które
pozwalają na zabiegi lecznicze. Wśród zwierząt żyjących
odnotowano 115 gatunków ptaków, 90 gatunków motyli,
98 gatunków płazów, 62 gatunków gadów oraz 12 gatunków lemurów. Tego dnia spotkamy kilka gatunków lemurów
w szczególności Varecia Variegata, kolorowe żabki i liczne
ptaki. Będziemy podziwiali rozlewiska przepływających przez
park rzek i występujących tu wodospadów. W czasie dnia
przewidziany jest piknik w naturalnym otoczeniu lasu. Po
południu powrót do hotelu, odpoczynek. Kolacja
 
10. DZIEŃ: RANOMAFANA – FIANARANTSOA
Śniadanie wczesnym rankiem. Następnie wyruszymy na
krótką trasę zwaną Sahamaloatra. Tego dnia obok spotkań
z lemurami i innymi przedstawicielami fauny zobaczymy
liczne gatunki występujących tu storczyków. Dotrzemy na
brzeg jeziora o krystalicznych wodach drogą wiodąca przez
las pandanusowy. Po wizycie w Parku i obiedzie dla chętnych
dalsza droga na południe Czerwonej Wyspy. Pod wieczór,
po dotarciu do Fianarantsoa, udamy się na punkt widokowy,
położony wysoko ponad zabudowaniami, z którego zobaczymy całe miasto i otaczające je wzniesienia. Po powrocie do
centrum miasta, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
 
11. DZIEŃ: FIANARANTSOA – RANOHIRA (PARK
W ISALO)
Śniadanie w hotelu. Po drodze wizyta w tradycyjnej fabryce
papirusowej „Antaimaro’s” i manufakturze słynącej z lokalnej
produkcji jedwabiu z kokonów dzikich oraz hodowlanych
jedwabników. Dalsza droga wśród winnic, pól papirusowych, niezwykłych grot i formacji górskich. Krótka wizyta
na miejscowym bazarze znanym z roślin leczniczych. Dalsza
droga z licznymi zakrętami, będziemy zjeżdżali ku równinom
przez Horombe Plateau, dzielące prekambryjski wysokogórski
płaskowyż i południową, równinną zbudowaną z formacji
osadowych cześć Madagaskaru. Zmieniać się będzie klimat
i roślinność. Powietrze ze względnie rześkiego stanie się
cieplejsze i łagodniejsze. Na równinach dominować będą
trawy i karłowate krzewy. Pod wieczór dotrzemy do Ranohira.
Zakwaterowanie i nocleg.
 12. DZIEŃ: RANOHIRA (PARK W ISALO)
Rano przejazd na klif. Piesza wędrówka przez jedyny w swoim
rodzaju Park Narodowy Isalo. Park słynie przede wszystkim
z malowniczych ostańców skalnych, utworzonych z piaskowców triasowej formacji Isalo. Dojście do „kanionu małp”.
W rezerwacie rosną jedynie tutaj spotykane endemiczne
gatunki aloesów. Po kępieli w naturalnie powstałym basenie,

wypłukanym w skale przez wody wpadającego do niego
niedużego wodospadu udamy się w dalszą pieszą wędrówkę,
gdzie wśród powszechnie rosnących traw spotykać będziemy
karłowate formy Pachypodium rosulatum, przypominającą
rosnący do góry nogami baobab, zwaną potocznie „stopą
słonia”. Po dwóch godzinach dotrzemy do jaru. Kilkaset
metrów poniżej, ścieżką, czasem schodami wykutymi przez
Malgaszy dotrzemy do lasu w którym powitają nas lemury
Catta i największe, dochodzące do 90 cm przypominające
misie Koala Indri Indri. Pół godziny drogi przez tropikalny
las i dotrzemy do kolejnych naturalnych basenów, tym razem zasilanych większymi wodospadami, gdzie chętni będę
mogli się odświeżyć i odpocząć w cieniu. Następnie powrót
minibusem. Przystanek u Stóp Królowej Isalo. Kolacja w restauracji w Ranohira szczycącej się doskonałymi stekami
z Zebu. Nocleg w hotelu.
 
13. DZIEŃ: RANOHIRA (ISALO) – TOLIARA
(TULEAR) – IFATY
Po śniadaniu dalsza droga na południe w kierunku Toliara
(Tulear). Wizyta w kopalni szafirów i odwiedziny w miasteczku
Ilakaka słynącym ze swoich drogocennych kamieni, gdzie
prawo zamiera po zapadnięciu nocy. Po drodze spotkamy
również tzw. miasteczka grzyby założone przez wciąż napływających nowych poszukiwaczy skarbów górników. Po
drodze pierwsze wielkie baobaby, które od tego momentu
będą nam towarzyszyć przez większość naszego pobytu.
Kilkanaście kilometrów przed Tulearem odwiedzimy Park
botaniczny Arboretum d’Antsokay – słynny ze względu na
zgromadzoną tu florę, w szczególności kilka gatunków z sześciu występujących na Madagaskarze baobabów, jak i innych
licznie występujących w tych okolicach sukulentów – roślin
gromadzących podobnie jak baobaby wodę w swoich pniach.
Następnie dojedziemy do miasta Toliara. Krótkie zwiedzanie
miasta i transfer do hotelu w Ifaty. Zakwaterowanie w hotelu.
Czas wolny i odpoczynek, kolacja.
 14. DZIEŃ: IFATY
Po śniadaniu, udamy się do lasu-rezerwatu Reniala, rozciągajęcego się na powierzchni około 60 hektarów lasu baobabów, w którym spotkamy licznie występujące tu gatunki
endemicznych ptaków oraz przedstawicieli gadów, w tym
żółwi i węży. Dodatkową atrakcję stanowią żyjące tu lemury.
Królem lasu jest niezaprzeczalnie żyjący już ponad 1500 lat
baobab o niewybrażalnie wielkiej średnicy. Większość podróży po lesie odbędziemy w prymitywnych zbitych z desek
wozach zaprzągniętych w jedno lub dwie krowy Zebu, które
przy pisku kół i podskokach na dziurawej drodze przeniosą
nas w pełen czaru i autentyzmu świat pradawnego Madagaskaru. Po powrocie do hotelu czas wolny na zwiedzanie
okolicznych atrakcji, spacery i plażowanie. Fakultatywnie

możliwość uprawiania sportów wodnych, połowu dużej ryby
czy nurkowania w kanale Mozambickim. Wieczorem kolacja.
 15. DZIEŃ: IFATY
Po śniadaniu czas wolny na plażowanie i odpoczynek lub
zajęcia fakultatywne do wyboru wśród wielu możliwych
propozycji oferowanych przez hotel. Wieczorem kolacja.
 16. DZIEŃ: IFATY – ANTANARYWA
Po śniadaniu transfer minibusem do Tulearu a następnie na
lotnisko. We wczesnych godzinach popołudniowych przylot
do Antananarywy. Na miejscu oczekiwać będzie przedstawiciel lokalnego biura podróży i nastapi transfer do znanego
juz nam hotelu. Czas wolny, kolacja.
 
17. DZIEŃ: ANTANANARYWA – ODLOT DO POLSKI
Po późnym śniadaniu ostatnie zakupy pamiątek, odpoczynek
i posiłek w restauracji blisko lotniska przed lotem do Polski.
 18. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

18 DNI

01.03.2019–18.03.2019

7900 PLN + 2330 EUR

28.06.2019–15.07.2019

7900 PLN + 2330 EUR

27.12.2019–13.01.2020

8500 PLN + 2220 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Antananarivo –
Warszawa (z przesiadką)
• przelot wewnętrzny z Tulearu do Antananarivo
• zakwaterowanie: 9 noclegów + pokój do użytku dziennego
przed wylotem do Europy
• śniadania
• transport minibusem
• transfery z i na lotnisko
• opieka anglojęzycznego kierowcy – pilota podczas pobytu na
Madagaskarze
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• obiadów, kolacji i napojów
• kosztów wstępu do parków narodowych oraz kosztów lokalnych
przewodników – ok. 90 EUR na osobę
• zwyczajowych napiwków dla obsługi (wnoszenie/wynoszenie bagażu,
przeładunku), napiwków w restauracjach, zwyczajowego napiwku dla ekipy
kierowców, napiwków dla przewodników; ok. 5 EUR dziennie (łącznie
50 EUR)
• kosztów wycieczek fakultatywnych i sportów wodnych
• kosztu wizy – ok. 30 euro na osobę

WWW.OPALTRAVEL.PL
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EKSPEDYCJA SAFARI 4×4 – WIELKIE POŁUDNIE MADAGASKARU OD 4 OSÓB

23 DNI

� Unikalna ekspedycja – wyjątkowy program na polskim rynku � Luksusowe safari 4×4 po bezdrożach Wielkiego Południa Madagaskaru
� Atmosfera wielkiego odkrycia i poznawania dzikich rejonów Czerwonej Wyspy � Przeprawy przez suchy busz, tropikalną dżunglę,
pokonywanie rozlewisk wodnych w pół-ekstremalnych warunkach � Przebogata endemiczna fauna i flora, Parki Narodowe, baobaby
� Nurkowanie wśród przybrzeżnych raf na przysłowiowym krańcu świata � Po każdym wyczerpującym dniu odpoczynek
w postkolonialnej atmosferze odwiedzanych restauracji i delektowanie się wyborną francuską kuchnią

 1. DZIEŃ: WARSZAWA – ANTANANARYWA
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i odlot na Madagaskar do Antananarywy, z przesiadką wPrzylot tego samego
dnia późnym wieczorem – zameldowanie w hotelu po północy.
 2. DZIEŃ: ANTANANARYWA – ANTISRABE
Po śniadaniu, wsiądziemy do naszych samochodów 4×4 i rozpoczniemy nasza przygodę z Wielką Wyspą od krótkiego
zwiedzania Antananarywy. Odwiedzimy ruiny le Palais de la
Reine (Pałacu Królowej). Z punktu widokowego obejrzymy
panoramę miasta, wraz z centralnie położonym jeziorem
Anosy. Przejedziemy zatłoczoną Aleją Niepodległości – reprezentacyjną aleją miasta i opuścimy stolicę Madagaskaru
w późnych godzinach przedpołudniowych. Pierwszego dnia
podróży dojedziemy do Antsirabe, miasta które w czasach
kolonizacji francuskiej słynęło z termalnych, zmineralizowanych wód i źródeł o właściwościach leczniczych. Droga,
którą będziemy jechali przebiegać będzie przez malownicze
krajobrazy wysokogórskiego płaskowyżu Czerwonej Wyspy.
Madagaskar ze względu na powszechnie występujące tu
czerwone gleby laterytowe, odsłaniające się w miejscach,
gdzie ziemia jest pozbawiona roślinności, często nazywany
jest Czerwoną Wyspą. Po drodze zobaczymy kilka lokalnych
wytwórni rzemieślniczych. W Ambatulambo odwiedzimy
wytwórnię aluminiowych naczyń, jedyną w swoim rodzaju,
wykorzystującą złom jako surowiec. W późnych godzinach
popołudniowych dojedziemy do Antsirabe, naszego celu na
ten dzień. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
 3. DZIEŃ: ANTSIRABE – FIANARANTSOA
Śniadanie wczesnym porankiem. Przed wyjazdem z miasta dla chętnych przejażdżka po mieście rikszami, zwanymi
pousse-pousse (pchaj-pchaj), powszechnie wykorzystywanymi przez lokalna ludność jako środek transportu. Później
dalsza droga na południe. Sławną, krajową N7. W tym dniu
mamy dotrzeć do Fianarantsoa, dużego miasta położonego
na wzgórzach, gdzieniegdzie wysokich na ponad 1500 m
n.p.m. Krętą i panoramiczną drogą będziemy przemieszczać
się pośród wzniesień i zboczy górskich, gdzie wspomniany już
rdzawo-czerwony kolor laterytu dominuje wśród zieleni pól
ryżowych, często schodkowo wyciętych na zboczach pagórków. Mijane chaty, czasem kilkukondygnacyjne domostwa
Malgaszy, zbudowane są najczęściej z czerwonej, laterytowej
cegły błotnej. Po drodze dojedziemy do Ambositra, gdzie
odwiedzimy pracownię oryginalnych rzeźb w drewnie i innych ozdobnych przedmiotów wykonanych w palisandrze,
drzewie różanym i hebanie. Później w Ambositra zjemy obiad
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w najlepszej, lokalnej restauracji. Po południu, po dotarciu
do Fianarantsoa, udamy się na punkt widokowy, położony
wysoko ponad zabudowaniami, z którego zobaczymy całe
miasto i otaczające je wzniesienia. Po powrocie do centrum
miasta zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
 
4. DZIEŃ: FIANARANTSOA – RANOHIRA (PARK
W ISALO)
Śniadanie w hotelu. Po drodze wizyta w tradycyjnej fabryce
papirusowej „Antaimaro’s” i manufakturze słynącej z lokalnej
produkcji jedwabiu z kokonów dzikich oraz hodowlanych
jedwabników. Dalsza droga wśród winnic, pól papirusowych, niezwykłych grot i formacji górskich. Krótka wizyta
na miejscowym bazarze znanym z roślin leczniczych. Wczesnym popołudniem, jeżeli dopisze nam szczęście, gdyż targi
odbywają się rzadko, wizyta na największym w tej części
Madagaskaru targowisku bydła – Zebu. Później będziemy
zjeżdżali ku równinom przez Horombe Plateau. Na równinach
dominować będą trawy i karłowate krzewy. Pod wieczór
dotrzemy do Ranohira. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg
 
5. DZIEŃ: RANOHIRA (PARK W ISALO)
Rano przejazd na klif. Piesza wędrówka przez jedyny w swoim
rodzaju Park Narodowy Isalo. Park słynie przede wszystkim
z malowniczych ostańców skalnych, utworzonych z piaskowców triasowej formacji Isalo. Otaczająca nas przestrzeń
zachwyca. Dojście do „kanionu małp” drogą wśród formacji
skalnych, o poszarpanych kształtach, widocznym uwarstwieniu budujących je jasnych piaskowców. W porze deszczowej
roślinność jest silnie ukwiecona a trawy są soczyście zielone.
Latem roślinność przypomina swoim żółtym, często złotym
odcieniem sawanny zachodniej Afryki. W rezerwacie rosną
jedynie tutaj spotykane endemiczne gatunki aloesów. Po
kąpieli w naturalnie powstałym basenie, wypłukanym w skale
przez wody wpadającego do niego niedużego wodospadu,
udamy się w dalszą pieszą wędrówkę. Wśród powszechnie rosnących traw spotykać będziemy karłowate formy
Pachypodium rosulatum, przypominające rosnący do góry
nogami baobab, zwana potocznie „stopą słonia”. Po dwóch
godzinach marszruty dotrzemy do jaru. Kilkaset metrów
poniżej, ścieżką, czasem schodami wykutymi przez Malgaszy
dotrzemy do lasu, w którym powitają nas lemury Catta i największe, dochodzące do 90 cm przypominające misie Koala
Indri Indri. Pół godziny drogi przez tropikalny las i dotrzemy
do kolejnych naturalnych basenów, tym razem zasilanych
większymi wodospadami, gdzie chętni będą mogli się odświeżyć i odpocząć w cieniu. Następnie powrót – u wrót Parku

czekać będą na nas nasze samochody. Przystanek u Stóp
Królowej Isalo. Kolacja w restauracji w Ranohira szczycącej
się doskonałymi stekami z Zebu. Nocleg w hotelu.
 
6. DZIEŃ: RANOHIRA (ISALO) – TOLIARA (TULEAR)
Po śniadaniu dalsza droga na południe w kierunku Toliara
(Tulear). Wizyta w kopalni szafirów i odwiedziny stolicy szafirów, miasteczka Ilakaka słynącego ze swoich drogocennych
kamieni, gdzie prawo zamiera po zapadnięciu nocy. Po drodze
spotkamy również tzw. miasteczka grzyby, założone przez
wciąż napływających nowych poszukiwaczy skarbów-górników. Po drodze pierwsze wielkie baobaby, które od tego
momentu będą nam towarzyszyć przez wiele dni naszej
dalszej podróży. Kilkanaście kilometrów przed Tulearem odwiedzimy Park botaniczny Arboretum d’Antsokay. Następnie
dojedziemy do miasta. Obiad. Krótkie zwiedzanie miasta.
Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny i odpoczynek przed
czekającym nas następnego dnia początkiem wielkiej przygody, tygodnia bezdroży i słońca południa Madagaskaru.
Wieczorem kolacja.
 
7. DZIEŃ: TOLIARA (TULEAR) – ANAKAO
Po śniadaniu transfer łodzią przez wody Kanału Mozambickiego do Anakao. Rejs trwać będzie blisko dwie godziny.
Z pokładu łodzi będziemy obserwowali leżące na wschód
wybrzeże Madagaskaru z czasem pojawiającymi się autentycznymi wioskami rybaków, czasem mijać będziemy różnokolorowe łodzie. W połowie drogi ujrzymy szerokie prawie
na kilometr ujście rzeki Onilahy. Anakao jest miasteczkiem
słynącym z szerokiej piaszczystej plaży, na której zobaczymy
dziesiątki wielokolorowych, wyciągniętych na brzeg łodzi
rybackich. Niedaleko w zasięgu wzroku znajduje się wyspa
„Nosy Ve” zamknięta w rafie koralowej. Na tej małej wyspie
żyje wiele gatunku ptaków m.in. różne rodzaje Faetonów.
Po dopłynięciu do Anakao nastąpi zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny. Chętni będą mogli przespacerować się
do pobliskiej wioski. Obiad w lokalnej restauracji. Później
odpoczynek i plażowanie. Wieczorem kolacja.
 
8. DZIEŃ: ANAKAO
Po śniadaniu czas wolny. Fakultatywnie, dla chętnych
możliwość nurkowania ze specjalistycznym sprzętem na
nieduże głębokości (na miejscu jest instruktor nurkowania)
i podziwiania flory i fauny Zatoki Saint Augustin. Dla mniej
wymagających wynajęcie maski i podziwianie życia oceanu
z powierzchni wody. Również na życzenie możliwość wynajęcia łodzi na połów większej ryby. W ciągu dnia obiad
i plażowanie. Wieczorem kolacja.

 
9. DZIEŃ: ANAKAO – BEHELOKA
Po śniadaniu początek naszej prawdziwej przygody pojazdami 4×4. Zaczynamy naszą podróż bezdrożami Wielkiego
Południa Madagaskaru. Po drodze mijać będziemy licznie
występujące tu baobaby, możemy spotkać żyjące tu lemury.
Około południa dotrzemy do Narodowego Parku Tsimanampetsotsa, w którym znajduje się długie na kilkanaście
kilometrów jedyne słone jezioro na Madagaskarze. Wzdłuż
brzegów tego jeziora o mlecznym odcieniu wód żyją liczne
kolonie różowych flamingów. Prawie 90% występującej tu
fauny i flory zaliczamy do endemitów. Park sławny jest też
z najstarszych występujących na Madagaskarze baobabów,
często o przedziwnych kształtach pni, liczących nawet do
1500 lat. Po zwiedzeniu parku i obiedzie ruszymy w dalszą
drogę, by dotrzeć do oddalonej o kilka kilometrów rybackiej
wioski ludu Vezo i położonego na pustkowiu hotelu. Hotel
od północy otoczony jest półpustynnym terenem ze skąpą
krzaczastą roślinnością, a od południa, brzegami wód. Zakwaterowanie, czas wolny, plażowanie. Wieczorem kolacja
 
10. DZIEŃ: BEHELOKA – ITAMPOLO
Po śniadaniu zwiedzimy najwspanialszy i najdroższy grobowiec
plemienia Vezo i zapoznamy sie z ich zwyczajami. Ich wygląd
i wierzenia mają afrykańskie korzenie. Wyraźnie negroidalni,
róznią sie wyglądem od pozostałych Ludów zamieszkujących
Madagaskar. Półsuchy las, pozornie nieprzyjazny, kolczasty,
pełny jest życia i z powodzeniem żywi jego mieszkańców.
Ciągnąca się setkami kilometrów wzdłuż zachodniego i południowego wybrzeża Madagaskaru rafa koralowa tworzy
liczne i pełne owoców morza laguny. Rafa stała się podstawą
bytu żyjących tu Vezo i stworzyła z nich lud niedościgłych
żeglarzy, nurków i budowniczych, tak często obecnych na
Wyspie katamaranów. Tajemny wyznawany przez Vezo i bardzo wśród nich rozpowszechniony kult tromba (wymawiany
czumba) ma bardzo dużo cech wspólnych z afrykańskim vudu.
Jadąc dalej drogą wśród wszechobecnego buszu, gdzie środkowe piętro lasu zajmują liczne bezlistne krzewy o ostrych
kolcach tworzące zwartą ścianę, ponad którą gdzieniegdzie
wyrastają na kilkanaście metrów wzwyż obecne tu baobaby,
piaszczystymi bezdrożami, powoli dotrzemy do wsi Itampalo
– regionu, w którym licznie występują żółwie promieniste
(Astrochelys radiata). Po południu dotrzemy do hotelu, czas
wolny, plażowanie. Wieczorem kolacja.
 
11. DZIEŃ: ITAMPOLO – LAVANONO
Po śniadaniu dalsza droga naszymi pojazdami 4×4. Drogą
dziurawą, czasem bardzo piaszczystą będziemy mijali nieliczne domostwa i kontynuowali naszą przygodę w skwarze
słońca. W środku dnia staniemy na odpoczynek nad brzegami rzeki Menarandra wpadającej nieopodal do Oceanu
Indyjskiego. Po pikniku, przeprawa w miejscu, gdzie wody
są płytkie. Po południu po 8–9 godzinach jazdy dojedziemy
do Lavanono uroczej wioski rybackiej, gdzie często widać
olbrzymie ośmiornice suszone na słońcu przez miejscową
ludność. Sama wioska i hotel, w którym będziemy nocowali

położone są nad piękną zatoką. Miejsce jest jednym z bardziej
wietrznych na Madagaskarze – jest rajem dla amatorów
windsurfingu i kitesurfingu ze względu na doskonałe, niezbędne do uprawiania tych sportów fale. Lavanono leży na
dnie olbrzymiego kanionu, który powstał zaledwie 4800
lat temu w wyniku uderzenia w to miejsce komety. Upadek
komety spowodował powstanie olbrzymiej fali tsunami o wysokości 182 metrów. Ślady tego zdarzenia to wspomniany
kanion oraz osady pochodzenia morskiego, które dotarły
wiele kilometrów wgłąb lądu. Zakwaterowanie, czas wolny,
plażowanie. Wieczorem kolacja.
 
12. DZIEŃ: LAVANONO – FAUX CAP
Po śniadaniu dalsza droga na południe. Odwiedzimy najbardziej wysunięty na południe punkt Madagaskaru – Cap Sainte
Marie. Większość półwyspu zajmuje specjalny rezerwat o nazwie Cap Sainte Marie Special Reserve. Rezerwat słynny jest
z występujących tu licznie kości i fragmentów jaj Mamutaka
(Aepyornis Maximus), ptaka-słonia, który występował tylko
na Madagaskarze, mierzył 3 metry, ważył pół tony i wymarł
po 60 milionach lat istnienia, najprawdopodobniej w wyniku
polowań w XVII w. Park znany jest także z występujących
tam licznie żółwi (3000 osobników na km2). Półwysep znany jest też z tego, że w okresie od sierpnia do listopada
jest miejscem obserwacji przepływających wielorybów. Po
zwiedzeniu rezerwatu i obiedzie, zjedzonym w warunkach
polowych, będziemy mogli obserwować i podziwiać słynne
na Madagaskarze wybrzeże klifowe o względnej wysokości
od 100 do 200 metrów. Drogą dojedziemy do niedalekiej,
miejscowości Faux Cap. Nazwa Faux Cap (fałszywy przylądek)
wzięła się z błędnego uznania przez nawigatorów portugalskich tego miejsca jako najbardziej wysuniętego na południe
punktu Madagaskaru. Jest to wioska rybacka, w pobliżu której,
w białych piaskach długiej i szerokiej plaży żółwie morskie
w okresie lęgowym składają swoje jaja. Zakwaterowanie
w hotelu, czas wolny. Wspaniałe widoki. Wieczorem kolacja.
 
13. DZIEŃ: FAUX CAP – FORT DAUPHIN
Po bardzo wczesnym śniadaniu i ostatnim spojrzeniu na oba
oddalające się już od nas przylądki Sainte Marie oraz Faux
Cap, ze świadomością, jak bardzo niewielu turystów którzy
odwiedzili Madagaskar dotarło tak daleko, będziemy mogli
dostrzec miejsce, gdzie wody Kanału Mozambickiego mieszają się z wodami Oceanu Indyjskiego. Jadąc w kierunku
Fort Dauphin, wjedziemy na obszary zamieszkałe przez lud
Antandroy. W trakcie podróży odwiedzimy ich grobowce
z licznymi kolorowymi dekoracjami. Zbliżając się do półwyspu
Lokaro napotykać będziemy się zadziwiające rośliny takie jak:
sucholubne euphorbia i opuncje, czy lubiące więcej wilgoci
dzbaneczniki. W okolicach Ambovombe zobaczymy lasy składające się z sucholubnych drzew z kolcami i małymi liśćmi,
wyrastającymi bezpośrednio z pnia. Po drodze napotkamy
plantacje sizalu. Na półwyspie znajdują się koralowe plaże,
ostańce granitowe tzw. „inselbergi” wyrastające bezpośrednio
z morza, a w pobliskiej zatoce ujrzymy liczne wyspy. Pod

wieczór dotrzemy do hotelu, z którego roztacza się wspaniały widok na zatokę Fort Dauphin. Zakwaterowanie, wolny
czas, kolacja.
 14. DZIEŃ: FORT DAUPHIN
Po śniadaniu odwiedzimy sławny prywatny rezerwat Nahampoana. Żyje tutaj sześć gatunków lemurów, z czego cztery
prowadzą dzienny tryb życia. Ponadto zobaczymy żyjące tu
krokodyle, żółwie, kameleony i wiele endemicznych, żyjących tylko na Madagaskarze gatunków ptaków. Na terenie
rezerwatu znajduje się naturalny basen z towarzyszącym
mu wodospadem. Będziemy mogli zrobić sobie przejażdżkę
pirogą po wodach przepływającej przez teren rezerwatu
rzeki Lakandava. W lesie znajduje się wiele przedstawicieli
endemicznej flory, w tym bambusy tylko występujące na
południu wyspy, osiągające wysokość do 30 metrów, które
przy najmniejszym wietrze trzeszczą i wydają w otaczającej ciszy niesamowite dźwięki. Wśród bambusów rośnie
sławna Malaleuca quinquenervia, powszechnie znana jako
szerokolistna kałamarnica, drzewo którego kora składa się
z wielu cieniutkich warstewek jakby papieru, dlatego zwana
jest też drzewem papierowym, bo poszczególne warstewki
są delikatne, jakby były z jedwabiu i od setek lat wykorzystywane były przez miejscową ludność w celach higienicznych. Odnajdziemy tu również Typhonodorum Lindleyanum
Des zwanymi Uszami Słonia, ze względu na wielkość liści.
W Parku rośnie również Keben Okazały Barringtonia asiatica. Cała roślina jest silnie trująca, spożycie miąższu u ludzi
wywołuje duszności, silne torsje, a nawet śmierć. Kwiaty ma
bardzo duże, pachnące, płatki kremowobiałe, wiele pręcików
ułożonych w kształcie pędzelka. Otwierają się wieczorem
i opadają przed świtem. Z kwiatów powstają bardzo duże
brązowe owoce, z grubą twardą łupiną są odporne na wodę
morską, mogą latami dryfować po oceanie. Miąższ i sproszkowane nasiona tradycyjnie stosowane są do ogłuszania
ryb, stąd zwyczajowa nazwa angielska: Fish Poison Tree,
u ryb powoduje paraliż pęcherza pławnego. Po zwiedzeniu
rezerwatu, obiad. Powrót do hotelu, czas wolny, plażowanie
na pobliskiej, sławnej Libanona beach. Wieczorem kolacja.
 15. DZIEŃ: FORT DAUPHIN
Po śniadaniu wybierzemy się do Ambinanibe i podziwiać
będziemy nieziemskie widoki zatoki otoczonej wzgórzami.
Odwiedzimy lokalną wioskę i przejdziemy się brzegiem zatoki.
Zobaczymy też jezioro Andriambe. Wioska Ambinanibe od
północy przylega do jeziora a od południa dociera do plaż
oceanu. Ten dzień będzie dniem odpoczynku przed dalszą,
czekającą nas wyprawą. Po obiedzie odpoczynek na plaży
lub drink przy hotelowym basenie. Czas wolny. Wieczorem
kolacja.
 
16. DZIEŃ: FORT DAUPHIN – MANAMBONDRO
Po bardzo wczesnym śniadaniu, wyjazd. Teraz kierować się
będziemy na północ Madagaskaru. Droga z piaszczystej zamieni się w błotnistą, często podmokłą z licznymi kałużami.
Wzdłuż drogi zmieni się roślinność, z półpustynnego stepu
WWW.OPALTRAVEL.PL
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trafimy do tropikalnego lasu. Roślinność soczyście zielona,
z licznymi bananowcami i wieloma charakterystycznymi
gatunkami wilgotnego tropiku. W ciągu dnia kilkakrotnie
przeprawiać się będziemy prymitywnymi promami rzecznymi
i przejeżdżać przez płytkie cieki wodne. Po drodze obiad
w jakimś zaciszu. Po całym, wyczerpującym dniu dojedziemy
do hotelu z widokiem na rzekę, gdzie w rustykalnej restauracji zjemy oferowane menu dnia u przemiłego Marsylczyka
Wiktora. Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja.
 
17. DZIEŃ: MANAMBONDRO – FARAFANGA
Wczesne śniadanie. Dzień pełen przygód, spotkań z miejscową ludnością, przejazdów przez cieki wodne, promami
przez rzeczki. Obiad w trakcie. Wilgotność, gorąco, pył i błoto
spowoduje, że z radością pod koniec dnia powitamy postkolonialny budynek hotelu w miasteczku Farafanga. Hotel
położony jest nad Oceanem Indyjskim. Zakwaterowanie,
czas wolny. Kolacja.
 
18. DZIEŃ: FARAFANGA – MANAKARA
Wczesne śniadanie. Dalsza droga w sąsiedztwie wybrzeży
Oceanu Indyjskiego. Dzień kolejnych przygód, przejazdów
przez lokalne wioski. Zewsząd otaczać nas będzie tropikalny
las. Na drodze coraz częściej spotykać będziemy wymęczone
Zebu, lokalną odmianę krów z garbem, które w dwójkę choć
częściej pojedynczo ciągnąc będą wóz pełen towaru na
miejscowy targ. W ciągu dnia obiad w lokalnej restauracji.
Wczesnym popołudniem dotrzemy do Manakary – krótkie
zwiedzania miasta. Odwiedziny w porcie, z którego początek
bierze jeden z najdłuższych kanałów świata – Pangalanes.
Zakwaterowanie w hotelu na brzegiem kanału Pangalanes,
czas wolny. Wieczorem kolacja.
 
19. DZIEŃ: MANAKARA
Po śniadaniu, przerwa w dalszej podróży samochodami 4×4.
Tego dnia zrobimy sobie przejażdżkę słodkowodnymi wodami
Kanału Pangalanes. Naszym środkiem transportu będą pirogi
– długie łódki wydrążone w pniu drzewa. Kanał jest jednym
z najdłuższych zbudowanych przez Człowieka. Wybudowany
przez Francuzów w latach 1896–1904, ciągnie się na długości 600 km i łączy naturalne jeziora oraz rzeki w jedną całość.
Jego wodami dotrzeć możemy, aż do Toamasina (Tamatave),
a nawet kilka kilometrów dalej. Brzegi kanału porośnięte są
bujną tropikalną roślinnością. Dodatkową atrakcją są malownicze piaszczyste plaże i liczne usiane wzdłuż wybrzeży lokalne wioski. Po drodze spotkamy licznych rybaków, zobaczymy
drapieżne, mięsożerne rośliny i odwiedzimy manufakturę
– destylarnię, w której produkowane są olejki naturalne np.
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z geranium o intensywnym zapachu, wspomagające drogi
oddechowe, działające antyalergicznie i na pewno odstraszające komary i inne owady. Dzień spędzimy na czynnym
odpoczynku. W trakcie dnia obiad. Po południu powrót do
Manakara. Czas wolny, wieczorem kolacja.
 
20. DZIEŃ: MANAKARA – RANOMAFANA
Po śniadaniu pojedziemy drogą, która powoli oddalać się
będzie od oceanu. Pojawią się pierwsze coraz wyraźniejsze wzniesienia. Mijane tereny obfite będą w roślinność.
Po drodze będziemy mijali liczne wioski tętniące życiem,
gdzie przydrożne kramiki oferować będą różnorodny towar,
w szczególności kolorowe owoce i liczne warzywa. Droga
będzie coraz bardziej kręta. Krajobrazy coraz bardziej panoramiczne a powietrze bardziej rześkie, chłodne i suche.
Wspinać się będziemy na płaskowyż prekambryjski kryjący
w sobie różnorodność szlachetnych kamieni, w tym najwyżej
cenionych na świecie szmaragdów, licznych różnobarwnych
szafirów i innych rzadkich drogocennych kamieni. Coraz
częściej droga przebiegać będzie przez czerwone laterytowe
podłoże. Poletka ryżowe, schodkowo wycięte na zboczach
gór przeniosą nas w tym dniu na tereny wysokogórskiego płaskowyżu, który opuściliśmy ponad dwa tygodnie wcześniej.
Po drodze obiad i chwila odpoczynku. Wczesnym popołudniem dojedziemy do wrót Narodowego Parku Ranomafana
i zatrzymamy się w hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny.
Wieczorem kolacja.
 
21. DZIEŃ: RANOMAFANA – AMBOSITRA
Po wczesnym śniadaniu piesze zwiedzanie Parku Narodowego Ranomafana. Cały obszar parku obejmuje wilgotny
deszczowy las tropikalny. Park położony jest na wzgórzach
ze zmienną, malowniczą morfologią w najniższych miejscach
osiąga tereny parku położone są na poziomie 400 m n.p.m.
a w najwyższych przekraczają 1400 metrów n.p.m. W parku
znajdują się endemiczne i zagrożone gatunki roślin i zwierząt.
Przez park przepływa wiele rzek, które są dopływami rzeki
Namorona. W parku znajdują się wody uzdrowiskowe, które
pozwalają na zabiegi lecznicze. Wśród zwierząt żyjących
odnotowano 115 gatunków ptaków, 90 gatunków motyli,
98 gatunków płazów, 62 gatunków gadów oraz 12 gatunków lemurów. Podczas zwiedzania będziemy podziwiali
malownicze krajobrazy porośniętych lasem deszczowym
gór, wodospadów i strumieni oraz czasem sięgających
chmur drzew. Po wizycie w parku zjemy obiad i udamy
się w dalszą podróż do Ambositra. Po dotarciu do miasta,
zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, wieczorem kolacja,

dla chętnych wyjście do lokalnej restauracyjki słynącej z występów lokalnych bardów.
 
22. DZIEŃ: AMBOSITRA – ANTANANARYWA
Po śniadaniu odwiedzimy pracownię oryginalnych rzeźb
w drewnie i innych ozdobnych przedmiotów wykonanych
w palisandrze, drzewie różanym i hebanie. Później wyruszymy
w drogę do Antananarywy. Po drodze w Antsirabe zjemy
obiad w znanej restauracji Razafimamonjy. Dalsza droga do
stolicy kraju. Po południu dotrzemy do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny, wieczorem kolacja.
 23. DZIEŃ: ANTANANARYWA – ODLOT DO POLSKI
Transfer na lotnisko i nocny odlot do Polski. Popołudniowe
lądowanie w Warszawie.
TERMIN I CENY: 

23 DNI

26.04.2019–18.05.2019

7900 PLN + 2950 EUR

28.06.2019–20.07.2019

7900 PLN + 2950 EUR

27.09.2019–19.10.2019

7900 PLN + 2950 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Antananarywa
– Warszawa (z przesiadką)
• z akwaterowanie w pokojach dwuosobowych wg programu
•p
 rzejazdy samochodami terenowymi 4×4 z kierowcami
i przedstawicielem lokalnego biura podróży na cały okres
pobytu
• t ransfery z i na lotnisko w Antananarywie
• ś niadania, lunche lub pikniki, kolacje
• t ransfer łodzią motorową z portu Toliara (Tulear) do Anakao
(ponad godzinna przeprawa)
•p
 rzeprawy promami przez rzeki w dżungli (wschodni
Madagaskar)
• c ałodniowy rejs po Kanale Pangalanes
•o
 bsługę polskojęzycznego pilota
• ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów i przewodników w parkach narodowych i miejscach wymagających
opłat za zwiedzanie (ok. 180 EUR)
• zwyczajowych napiwków (łącznie ok. 90 EUR)
• kosztów uzyskania wizy
• napojów do posiłków
• sportów wodnych (tj. nurkowanie)
• ew. wycieczek fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 395 EUR

RPA – MOZAMBIK
SAFARI I PLAŻE MOZAMBIKU OD 4 OSÓB

11 DNI

� Johannesburg � Park Krugera � Maputo � Inhambane � Komatiport � Trasa Panoramiczna � Pretoria
 1. DZIEŃ: WYLOT DO RPA
Spotkanie na Międzynarodowym Lotnisku im. F. Chopina
w Warszawie, w hali odlotów. Przelot lotem rejsowym na
trasie Warszawa – Johannesburg.
 
2. DZIEŃ: JOHANNESBURG – PARK KRUGERA
(365 KM)
Przylot do Johannesburga. Przejazd w kierunku Parku Krugera. Oglądamy typową sawannę płaskowyżu. Gdy jednak
zjeżdżamy poniżej 1600 metrów nad poziomem morza
zaczynają się malownicze widoki, góry, przełęcze i doliny
opadające w kierunku Mozambiku. Po południu czas wolny na odpoczynek przy basenie. Kolacja i nocleg w hotelu
w pobliżu Parku Krugera.
 3. DZIEŃ: NARODOWY PARK KRUGERA (350 KM)
O godz 06:00 rozpoczynamy safari otwartymi samochodami
terenowymi w Parku Krugera, Ok. godz 9.00 zatrzymujemy
sie w jednym z obozów na śniadanie (suchy prowiant). Rezerwat ten jest najstarszym i największym parkiem narodowym
Afryki Południowej. Rozciąga się na przestrzeni 352 km, od
rzeki Limpopo na północy, do Rzeki Krokodylej na południu
i pokrywa powierzchnie 20 tys. kilometrów kwadratowych.
Zidentyfikowano tutaj ponad 500 gatunków ptaków i 147
gatunków ssakow. Jest on najbardziej uniwersalnym rezerwatem afrykańskim, w którym występują prawie wszystkie
gatunki zwierząt kontynentu jak również “Big Five”, czyli pięć
najniebezpieczniejszych zwierząt Afryki – słoń, lew, nosorożec, lampart i bawół. Po całodziennym safari dojeżdżamy
do Komatipoort i przekraczamy granice z Mozambikiem.
Kolacja i nocleg w hotelu w Maputo
 4. DZIEŃ: MAPUTO – INHAMBANE (460 KM)
Po wczesnym śniadaniu zwiedzamy Maputo, promenadę
nad Oceanem, przejeżdżamy wzdłuż jednego z największych
portów w Afryce Południowej. Oglądamy starą fortecę, słynny dworzec projektu Eiffla, plac z radą miejską i secesyjną
katedrą oraz hale targowe. Zatrzymujemy się na chwilę przy
ekskluzywnym kultowym hotelu Polana, wybudowanym przez
emigrantów ze wschodniej Polski. Hotel został zaprojektowany na wzór pałacu Tyszkiewiczów na Litwie. Następnie
przejeżdżamy do zatoki Barra w prowincji Inhambane, gdzie
spędzimy kolejne 3 noce w lodgu na plaży.
 5.–6. DZIEŃ: INHAMBANE
Czas przeznaczony na wypoczynek na pięknej piaszczystej
plaży, możliwość nurkowania oraz uprawiania innych sportów
wodnych (nie wliczone w cenę). Inhambane było jednym
z pierwszych miejsc zatrzymania Vasco Da Gammy w drodze do Wyspy Mozambik i Indii. Jest to jedno z najlepszych
miejsc do nurkowania na świecie, gdzie znajduje się stacja
obserwacyjna National Geographic. Nurkowie mogą tu spotkać olbrzymie manty, rekiny wielorybie jak również żółwie,
mureny i wieloryby. Rafy koralowe w pobliżu niedalekiej

Gunjaty i Inhambane należą do jednych z najciekawszych
raf u wybrzeży Afryki Południowo – Wschodniej. Śniadania
oraz obiadokolacje w cenie podczas pobytu.
 7. DZIEŃ: INHAMBANE – MAPUTO (470 KM)
Po wczesnym śniadaniu opuszczamy rajskie plaże Mozambiku
i kierujemy się w stronę Afryki Południowej. Po drodze mijamy
niekończące się plantacje orzechow kokosowych i orzeszkow
nerkowca, tradycyjne afrykanskie wioski, malownicze zatoki
i plaże oceanu indyjskiego, a także delta ujścia rzeki Limpopo
Na kolacje i nocleg zatrzymujemy sie w hotelu w Maputo.
 
8. DZIEŃ: MAPUTO – KOMATIPOORT – PILGRIM’S
REST – KANION RZEKI BLYDE (470 KM)
Po śniadaniu przekraczamy granice z RPA i wspinamy się
na krawędź płaskowyżu afrykańskiego nazywanego Trasą
Panoramiczną, na którą składają się krajobrazy gór Drakensbergu, liczne wodospady, wspaniałe doliny i urwiska. Przejeżdżamy przez olbrzymie plantacje lasów i ukryte w górach
miasteczka Sabie i Graskop, żyjące z największych w Afryce
tartaków, przemysłu papierniczego i turystyki. Tuż obok
pionierska osada poszukiwaczy złota: Pilgrim’s Rest, gdzie
w roku 1873 odkryto pierwsze złoża złota i rozpoczęła się
gorączka złota w Afryce Południowej. Zatrzymujemy się
przy najpiękniejszych punktach widokowych trasy, m.in.
Oknie Pana Boga, Burke’s Luck Potholes, spektakularnych
cylindrycznych formacjach, wyrzeźbionych przez wodę
przenoszonącą kamienie w przełomie rzeki Blyde. Najciekawszy punkt widokowy Kanionu rzeki Blyde to słynne
trzy Rondawle – okrągłe wzgórza w kształcie tradycyjnych
chat plemienia Xhosa. Kolacja i nocleg w hotelu niedaleko
White River.
 
9 DZIEŃ: WHITE RIVER – PRETORIA – LION PARK –
LESEDI (420 KM)
Wracamy autostrada do Pretorii gdzie oglądamy (bez wchodzenia do obiektów): dom i muzeum Krugera, historyczne
centrum miasta, budynki opery i teatru, Plac Kościelny z pomnikiem wieloletniego prezydenta, Paula Krugera, Pałac
Sprawiedliwości, pierwsze banki i imponujący ratusz. Potem
sesja zdjęciowa i podziwianie panoramy miasta ze wzgórza
przed budynkami Unii Południowoafrykańskiej będącymi
siedziba rządu RPA. Z Pretorii przejeżdżamy do prywatnego
rezerwatu lwów, gdzie ze specjalnie zbudowanych samochodów obejrzymy kilka rodzin lwów, gepardy i likaony. Po tym
krótkim safari sesja zdjęciowa z małymi lewkami i żyrafami.
Późnym popołudniem odwiedzamy wioskę folklorystyczną Lesedi, gdzie poznajemy kulturę i zwyczaje 4 głównych
plemion RPA. Kolacja i nocleg w hotelu w Johannesburgu.
 
10. DZIEŃ: SOWETO – JOHANNESBURG –
SANDTON – WYLOT DO POLSKI (200 KM)
Wcześnie rano wjeżdżamy do słynnego Soweto, wielomilionowego miasta zamieszkałego wyłącznie przez ludność

murzyńską. Mijamy jeden z największych na południowej
półkuli – szpital Baragwanah, uniwersytet, osiedla domów
mieszkalnych, aż dojeżdżamy do domu należącego do Nelsona Mandeli, w którym obecnie znajduje się małe muzeum
pierwszego czarnoskórego prezydenta RPA, wybranego
w wolnych wyborach w 1994 roku.
Z Soweto przenosimy się do Johannesburga, do historycznego centrum z najstarszymi budynkami miasta pamiętającymi początki gorączki złota sprzed 130 lat: Rada Miejska,
Rand Lords Club, budynki giełdy i spacer po słynnej Hollard
Street, gdzie mieszczą się historyczne siedziby dyrekcji największych firm kopalnianych w RPA.
Po południu lunch (nie wliczony w cenę) w nowoczesnej,
północnej dzielnicy Johannesburga Sandton i w drodze na
lotnisko wizyta w hurtowni afrykańskiej sztuki ludowej gdzie
w bardzo atrakcyjnych cenach można zakupić dobrej jakości
rzeźby, maski, biżuterię, diamenty, skóry dzikich zwierząt
z certyfikatami i możliwością wysyłki do Polski. Wieczorem
wylot do Polski
 11. DZIEŃ: PRZYLOT DO POLSKI

TERMIN I CENY: 

11 DNI

12.01.2019–22.01.2019

4300 PLN + 1410 EUR

26.01.2019–05.02.2019

4300 PLN + 1410 EUR

04.04.2018–16.04.2018

4300 PLN + 1410 EUR

12.10.2019–22.10.2019

4300 PLN + 1410 EUR

02.11.2018–12.11.2018

4300 PLN + 1410 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty na trasie Warszawa – Johannesburg – Warszawa
(przez jeden z europejskich portów lotniczych)
• noclegi w pokojach 2-osobowych w hotelach i lodgach 3*/4*
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
• przejazdy klimatyzowanym samochodem, minibusem lub
autokarem wg programu
• opiekę polskojęzycznego pilota w Afryce
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu do parków i zwiedzanych obiektów, lokalnych opłat, oraz
napiwków dla kierowców i bagażowych na lotniskach i w hotelach – płatne
obowiązkowo pilotowi w dniu przylotu: 350 EUR
• lunchów i napojów
• napiwków
• ew. atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 400 EUR

WWW.OPALTRAVEL.PL
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NAMIBIA
W KRAINIE HIMBA, HERERO I NAMA

11 DNI

� Spotkania z ludem Buszmenów � Dwie noce w parku Etosha � Raj morskich zwierząt � Przelot samolotami rejsowymi
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – WINDHOEK
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie
im. Fryderyka Chopina w Warszawie – hala odlotów, przy
stanowisku Opal Travel. Wylot do Windhoek.
 
2. DZIEŃ: WINDHOEK – NAUKLUFT PARK –
SESRIEM (320 KM)
Przylot do stolicy Namibii – Windhoek. Zwiedzanie historycznego centrum miasta o charakterystycznych wpływach
architektury niemieckiej. Oglądamy dominujące nad panoramą miasta budynki parlamentu – Tintenpalast i nowy budynek Sądu Najwyższego. Tuż obok skupisko najstarszych
budynków administracyjnych, stara twierdza, kantyna oficerska, pierwszy bank, szkoła, poczta i budynek administracji
SWA (Niemieckiej Afryki Zachodniej) oraz maleńki kościół
Luterański Christus Kirche, który stał się niejako ikoną starego Windhoeku. Wczesnym popołudniem ruszamy w drogę
w przez Góry Naukluft na pustynie Namib w rejon pomaranczowych wydm. Kolacja i nocleg w lodgu w rejonie Sesriem.
 
3. DZIEŃ: SOSSUSVLEI – SESRIEM CANYON –
WALVIS BAY – SWAKOPMUND (480 KM)
Rano wjeżdżamy do rezerwatu pustynnych wydm Sossusvlei.
Podziwiamy najwyższe wydmy na świecie, sięgające ponad
300 m wysokości. Wspinaczka na jedną z wyższych piaskowych gór, nr 45, z której będziemy obserwować niezwykłą
grę światła wschodzącego słońca na ostrych krawędziach
ciągle zmieniających swe kształty wzgórz. Spacer do Kanionu
Sesriem, wyżłobionego przed wiekami przez rzekę Tsauchab.
Podróżnicy mogą zejść w dół kanionu schodami wyrytymi
w skałach i z dołu podziwiać przedziwne formy ścian wąwozu.
Po południu Wyjazd w kierunku Oceanu Atlantyckiego przez
pustynie Naukluft. Po drodze podziwiać będziemy widoki Naukluft z Gaub Pass, a chwile później niepowtarzalny w swoistym
uroku przełom rzeki Kuiseb. Przekroczymy rownież zwrotnik
Koziorożca. Po południu dotrzemy do Walvis Bay, głównego
portu Namibii. W basenach solankowych spotykamy tutaj
ogromne stada flamingów, pelikanów i innego ptactwa wodnego. Przejazd do Swakopmund – nadbrzeżnego miasteczka
ze wspaniałą promenadą osłoniętą palmami i udekorowaną
kwiatami, będącą prawdziwą oazą dla każdego podróżnika po
długiej pustynnej podroży. Kolacja i nocleg w Swakopmund.
 
4. DZIEŃ: SWAKOPMUND – KSIĘŻYCOWY
KRAJOBRAZ – WELWITSCHIA DRIVE (180 KM)
Przed południem czas wolny na wypoczynek bądź fakultatywna wycieczkę łodzią z Walvis Bay na spotkanie z fokami, delfinami i oswojonymi pelikanami. Miedzy wrześniem
a listopadem można tu też zobaczyć przepływające wieloryby. Swakopmund ma również ciekawe muzeum i galerię
kryształów z największym monolitycznym kryształem na
świecie. Po południu wycieczka w okolice Swakopmund do
miejsc o niezwykłym, pustynnym krajobrazie nazywanym
księżycowym oraz do jednego z większych skupisk ponad
tysiącletnich, pustynnych roślin welwitschii. Powrót do Swakopmund. Kolacja i nocleg w Swakopmund.
 
5. DZIEŃ: SWAKOPMUND – WYBRZEŻE
SZKIELETOWE – KHORIXAS (430 KM)
Wyjazd wcześnie rano i podroż przez Park Narodowy Wy-
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brzeża Szkieletowego. Mijamy maleńką wioskę rybacką Hentiesbay i wkraczamy w zupełnie niezamieszkałe piaszczyste
tereny wybrzeża o wyszukanych formach wydm urozmaiconych wrakami statków. Niecałe sto kilometrów w głąb
tego krajobrazu natrafiamy na pomnik krzyża postawionego tu w 1486 roku przez pierwsza wyprawę Portugalską,
Diego Cao. Przylądek Krzyża znany jest przede wszystkim
z kilkudziesięciotysięcznej kolonii fok. Z Przylądka wracamy
w głąb lądu, przez otwarte tereny równinne pokryte zielenią,
aż docieramy do gór Brandberge – spektakularnej kolekcji
prehistorycznych buszmeńskich malowideł skalnych znanych jako White Lady. Wiek ich ocenia się na sporo ponad
2 tysiące lat. Kolacja i nocleg w Khorixas.
 
6. DZIEŃ: SKAMIENIAŁY LAS-TWYFELFONTEINPALM WAG-SESFONTEIN – OPUWO(440 KM)
Wizyta w skamieniałym lesie, gdzie zobaczymy ogromne,
sięgające 30 m skamieniałe drzewa, które wg naukowców zostały przemieszczone tutaj przez gigantyczną powódź ok. 200
mln lat temu. Zachowują swój perfekcyjny kształt i detale do
dzisiaj. Wizyta w Twyfelfontein, jeszcze jednym z większych
skupisk skalnych rycin buszmeńskich sprzed 2000–4000 lat
uznanych niedawno przez UNESCO za miejsce światowego
dziedzictwa. Nieopodal oglądamy również formacje skalne
nazywane organami i niezwykłą „Spaloną Górę”. Po południu postój w oazie Palm Wag, a następnie przejazd przez
niezwykle malowniczą i pełną zwierząt okolicę w kierunku
starego niemieckiego fortu Sesfontein. Od fortu zaczyna się
najciekawszy odcinek drogi przez Kaokoland prowadzący
przez okolice zamieszkałe zarówno przez szczepy Herero
jak i Himba. Zatrzymujemy się w wioskach by sfotografować
kobiety i dzieci o unikalnych fryzurach i ciałach pokrytych
czerwonym pyłem. Kolacja i nocleg w Opuwo.
 7 DZIEŃ: OPUWO – EPUPA FALLS (180 KM)
Po śniadaniu wyruszamy w niezwykle urokliwą trasę do
Epupa Falls. Po drodze mijamy wioski Himba i babobaby
o przedziwnych kształtach. Trasa ta jest mało uczęszczana
i niewiele wycieczek dociera do samych wodospadów na
granicy z Angolą. Na miejscu zachwycimy się przepięknymi
wodospadami na rzece Kuene, ciągnącymi się przez 1,5 km.
Najwyższy z wodospadów ma około 37 m wysokości. Rzeka
Kuene otoczona jest przepięknymi palmami i baobabami
rosnacymi na skalach wzdłuż rzeki. Przy wodospadach podziwiamy zachód słońca. Kolacja i nocleg w jednym z namiotowych lodgów w poblizu wodospadów.
 
8. DZIEŃ: EPUPA FALLS – OPUWO-KAMANJAB
(460 KM)
Po śniadaniu wracamy przez Opuwo w okolice Etoshy do
miasteczka Kamanjab. W poblizu osady odwiedzamy wioskę
Himba żeby sfotografować kobiety i dzieci o unikalnych
fryzurach i ciałach pokrytych czerwonym pyłem, nadal
kultywujących odwieczne tradycje plemienne. Dla chętnych możliwość odwiedzenia farmy, na której hodowane
są gepardy (nie wliczone w cenę). Sesja zdjęciowa z kilkoma
oswojonymi gepardami, następnie wjazd w busz, gdzie spotykamy jeszcze kilka rodzin tych niezwykłych kotów. Kolacja
i nocleg w lodgu w Kamanjab

 9. DZIEŃ: ETOSHA (290 KM)
Wczesnie rano wjezdzamy do rezerwatu Etosha łączącego
w sobie gęsty busz z rozległymi otwartymi terenami dna
słonego jeziora. Centrum parku to Etosha Pan (słone dno
jeziora) – płytka depresja ok. 4500 km2, która pozostaje sucha
przez większą cześć roku, a napełnia się wodą do głębokości
1 m tylko w porze obfitych deszczów. Równina przyciąga
wiele zwierząt i ptaków ze względu na bogactwo soli mineralnych i wody. Można tu zobaczyć niepoliczalne stada zebr,
żyraf, antylop gnu i słoni. Rezerwat o powierzchni 22 tys.
km2 zamieszkują 144 gatunki ssaków, ponad 340 gatunków
ptaków i 110 gatunków gadów. Obserwowanie na otwartych
przestrzeniach Etoshy codziennych migracji w poszukiwaniu
wody olbrzymich stad tych zwierząt jest niezapomnianym
wrażeniem. Nocleg w lodgu poza rezerwatem.
 10. DZIEŃ: ETOSHA – WINDHOEK (480 KM)
Wcześnie rano powrót do Windhoek przez Otjiwarongo
i Okahandie z olbrzymim rynkiem sztuki ludowej. Wieczorem
wylot do Polski.
 11. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

11 DNI

12.01.2019–22.01.2019

5600 PLN + 1345 EUR

26.01.2019–05.02.2019

5600 PLN + 1345 EUR

04.04.2019–16.04.2019

5600 PLN + 1345 EUR

22.06.2019–01.07.2019

5600 PLN + 1345 EUR

06.07.2019–16.07.2019

5600 PLN + 1345 EUR

10.08.2019–29.08.2019

5600 PLN + 1345 EUR

12.10.2019–22.10.2019

5600 PLN + 1345 EUR

02.11.2019–12.11.2019

5600 PLN + 1345 EUR

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Windhoek – Warszawa
•o
 płaty lotniskowe
• t ransfery lotnisko-hotel-lotnisko i przejazdy klimatyzowanym
autokarem lub minibusem
• z akwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelach i guest
hauses 3* i 4*
• ś niadania i obiadokolacje
•n
 apoje do śniadania w cenie (napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne)
•o
 piekę polskiego pilota w Namibii
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu do parków i zwiedzanych obiektów, lokalnych opłat,
napiwków dla kierowców i bagażowych na lotniskach i w hotelach – płatne
pilotowi po przylocie gotówką – 250 EUR
• lunchów oraz napojów
• wizy do Namibii ok. 80 EUR + 200 PLN
• ew. atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 350 EUR

NAMIBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE
Z PUSTYNI NAMIBII DO WODOSPADÓW WIKTORII

18 DNI

� Księżycowa Kraina � Całodzienne safari w Rezerwacie Etosha � Rejs łodzią wśród wysp delty Okavango
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – WINDHOEK
Wylot z Warszawy do stolicy Namibii Windhoek.
 
2. DZIEŃ: WINDHOEK – NAUKLUFT PARK –
SESRIEM (320 KM)
Przylot do stolicy Namibii Windhoek. Zwiedzanie historycznego centrum miasta o charakterystycznych wpływach architektury niemieckiej. Oglądamy dominujące nad panoramą
miasta budynki parlamentu – Tintenpalast i nowy budynek
Sądu Najwyższego. Tuż obok skupisko najstarszych budynków
administracyjnych, stara twierdza, kantyna oficerska, pierwszy
bank, szkoła, poczta i budynek administracji SWA (Niemieckiej
Afryki Zachodniej) oraz maleńki kościół Luterański Christus
Kirche, który stał się niejako ikoną starego Windhoeku. Po
poludniu ruszamy w droge w przez Gory Naukluft na pustynie
Namib w rejon pomaranczowych wydm. Kolacja i nocleg w
lodgu w rejonie Sesriem.
 
3. DZIEŃ: SOSSUSVLEI – SESRIEM CANYON –
WALVIS BAY – SWAKOPMUND (480 KM)
Rano wjeżdżamy do rezerwatu pustynnych wydm Sossusvlei.
Podziwiamy najwyższe wydmy na świecie, sięgające ponad
300 m wysokości. Wspinaczka na jedną z wyższych piaskowych gór, nr 45, z której będziemy obserwować niezwykłą
grę światła wschodzącego słońca na ostrych krawędziach
ciągle zmieniających swe kształty wzgórz. Spacer do Kanionu
Sesriem, wyżłobionego przed wiekami przez rzekę Tsauchab.
Podróżnicy mogą zejść w dół kanionu schodami wyrytymi w
skałach i z dołu podziwiać przedziwne formy ścian wąwozu.
Po południu Wyjazd w kierunku Oceanu Atlantyckiego przez
pustynie Naukluft. Po drodze podziwiać będziemy widoki
Naukluft z Gaub Pass, a chwile później niepowtarzalny w
swoistym uroku przełom rzeki Kuiseb. Przekroczymy rownież
zwrotnik Koziorożca. Po południu dotrzemy do Walvis Bay,
głównego portu Namibii. W basenach solankowych spotykamy tutaj ogromne stada flamingów, pelikanów i innego
ptactwa wodnego. Przejazd do Swakopmund – nadbrzeżnego
miasteczka ze wspaniałą promenadą osłoniętą palmami i
udekorowaną kwiatami, będącą prawdziwą oazą dla każdego
podróżnika po długiej pustynnej podroży. Kolacja i nocleg
w Swakopmund.
 
4. DZIEŃ: SWAKOPMUND – KSIĘŻYCOWY
KRAJOBRAZ – WELWITSCHIA DRIVE (180 KM)
Przed południem czas wolny na wypoczynek bądź fakultatywna wycieczkę łodzią z Walvis Bay na spotkanie z foka-

mi, delfinami i oswojonymi pelikanami. Miedzy wrześniem
a listopadem można tu też zobaczyć przepływające wieloryby. Swakopmund ma również ciekawe muzeum i galerię
kryształów z największym monolitycznym kryształem na
świecie. Po południu wycieczka w okolice Swakopmund do
miejsc o niezwykłym, pustynnym krajobrazie nazywanym
księżycowym oraz do jednego z większych skupisk ponad
tysiącletnich, pustynnych roślin welwitschii. Powrót do Swakopmund. Kolacja i nocleg w Swakopmund.
 
5 DZIEŃ: SWAKOPMUND – CAPE CROSS –
SPITZKOPPE (390 KM)
Po wczesnym śniadaniu wyruszamy w podróż przez Park
Narodowy Wybrzeża Szkieletowego. Jadąc w kierunku północnym przez to rozległe i odizolowane wybrzeże natrafiamy
na wspaniałe widoki wydm spotykających się z oceanem oraz
wraki statków. Niecałe sto kilometrów w głąb tego krajobrazu natrafiamy na granitową kopię krzyża postawionego tu
w 1486 roku przez pierwszą wyprawę Portugalską, Diego
Cao. Przylądek Krzyża – to dzisiaj wielotysięczna kolonia
fok, gdzie zatrzymujemy się na sesję zdjęciową. Następnie
przejeżdżamy w rejony Spitzkoppe. Znajdująca się w sercu
pustyni góra Spitzkoppe ma prawie 1800 m wosokości n.p.m
i jest najbardziej znaną górą w Namibii z powodu swojego niezwykłego kształtu. Kolacja i nocleg w lodgu niedaleko Usakos.
 
6 DZIEŃ:USAKOS – BRANDEBERGE (BIAŁA DAMA)
– KHORIXAS(340 KM)
Po śniadaniu przejeżdżamy przez tereny pokryte zielenią
i górami, aż docieramy do gór Brandberge – spektakularnej
kolekcji prehistorycznych malowideł skalnych, wykonanych
przez buszmenów przed 4 tysiącami lat zwanych White
Lady. Następnie przejeżdżamy w rejony tzw The Vingerklip
– wapienny ostaniec skalny, wyglądający jak palec, który
wystaje ponad otaczający go płaskowyż. Kolacja i nocleg
w lodgu w Khorixas
 
7. DZIEŃ: SKAMIENIAŁY LAS – TWYFELFONTEIN
– KAMANJAB – (330 KM)
Wizyta w skamieniałym lesie, kryjącym w sobie tajemnice w postaci leżących tam ogromnych, sięgających 30 m
drzew, które wg naukowców zostały przemieszczone tutaj
przez gigantyczną powódź ok. 200 mln lat temu, skamieniałe
zachowują swój perfekcyjny kształt i detale do dzisiaj. Niewiele dalej, wśród malowniczych wzgórz w Twyfelfontein,
podziwiamy jeszcze jedno z większych skupisk skalnych

rycin buszmeńskich zarejestrowanych kilka lat temu jako
Miejsce Światowego Dziedzictwa Kultury. Po lunchu (nie
wliczony w cenę) wyjeżdżamy z Khorixas na północ gdzie
jeszcze przed zachodem słońca odwiedzamy ukrytą w buszu
wioskę plemienia Himba, żeby sfotografować kobiety i dzieci
o unikalnych fryzurach i ciałach pokrytych czerwonym pyłem.
Kolacja i nocleg w lodgu niedaleko Kamanjab.
 
8. DZIEŃ: KAMANJAB – ETOSHA (280 KM)
Rano wyruszamy w kierunku największego rezerwatu Namibii,
Etoshy Całodzienne safari w tym niezwyklym rezerwacie
łączącym w sobie gęsty busz z rozległymi otwartymi terenami
dna słonego jeziora. Centrum parku to Etosha Pan (słone
dno jeziora) – płytka depresja ok 4500 km2, która pozostaje
sucha przez większą cześć roku, a napełnia się wodą do
głębokości 1 m tylko w porze obfitych deszczów. Równina
przyciąga wiele zwierząt i ptaków ze względu na bogactwo
w sole mineralne i wodę. Całodzienne safari w rezerwacie,
gdzie w wyjątkowej scenerii (ciemnoniebieskie niebo i białe
piaski pustyni) można zobaczyć niepoliczalne stada zebr,
żyraf, antylop gnu i słoni. Rezerwat o powierzchni 22 tys.
km2 zamieszkują 144 gatunki ssaków, ponad 340 gatunków
ptaków i 110 gatunków gadów. Obserwowanie na otwartych
przestrzeniach Etoshy codziennych migracji w poszukiwaniu
wody olbrzymich stad tych zwierząt jest niezapomnianym
wrażeniem. Kolacja i nocleg w lodgu poza rezerwatem.
 
9. DZIEŃ: ETOSHA – HALALI – NAMUTONI (200 KM)
Drugi dzien safari w Etoshy. Tym razem przemierzamy
wschodnia część rezerwatu wzdłuz brzegu suchego jeziora.
Lunch (nie wliczony w cenę) w obozie Halali. Tuż przed zachodem słońca dojeżdżamy do fortu Namutoni położonego
przy naturalnej oazie często odwiedzanej przez zwierzęta.
Kolacja i nocleg w lodgu poza rezerwatem.
 
10. DZIEŃ: ETOSHA – TSUMEB – RUNDU –
BAGANI (540 KM)
Wcześnie rano wyruszamy w drogę mijając centrum kopalnictwa miedzi, miasteczko Tsumeb, żeby później przez
buszowe tereny dotrzeć do pasa rzek i rozlewisk Caprivi
Strip. Lunch (nie wliczony w cenę) w miasteczku Rundu nad
rzeka Kavango. Późnym popołudniem dojeżdżamy do rzeki
Okavango. Kolacja i nocleg w lodgu na brzegu rzeki.
 
11. DZIEŃ: BAGANI – MAUN (420 KM)
Przekraczamy granicę z Botswaną i poruszamy się wzdłuż
rzeki, a potem rozlewisk Okavango docierając po południu do
WWW.OPALTRAVEL.PL
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TERMIN I CENY: 

18 DNI

03.11.2019–20.11.2018

5500 PLN + 2800 EUR

11.01.2019–28.09.2019

5500 PLN + 2800 EUR

25.01.2019–11.02.2019

5500 PLN + 2800 EUR

02.04.2019–19.04.2019

5500 PLN + 2800 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Windhoek, Victoria Falls –
Warszawa (przez jeden z europejskich portów lotniczych)
• z akwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelach i guest
housach 3*– 4*
• ś niadania i obiadokolacje
•n
 apoje do śniadania w cenie (napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne)
• t ransport na całej trasie w klimatyzowanym mikrobusie
•o
 piekę pilota w Afryce
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:

stolicy regionu Maun. Maun leży w Delcie rzeki Okavango,
jedynej rzeki nie wpadającej do morza, a wsiąkającej w pustynię Kalahari (15 tys. km2 krystalicznie czystych kanałów
wodnych, spokojnych lagun i niezliczonych wysp, uważanych
za jeden z cudów natury). Jest to jedno z najlepszych miejsc
na safari. Kolacja i nocleg w hotelu w Maun.
 
12. DZIEŃ: MAUN – MOREMI GAME RESERVE
(180 KM)
Wcześnie rano wyjeżdżamy na całodzienne safari samochodami terenowymi 4×4 do rezerwatu Moremi. Rezerwat ten
jest klinem stałego lądu wchodzącym w rozlewiska delty.
Safari w łodzi motorowej wśród wysp delty rzeki. W delcie Okawango żyją niezliczone ilości ptactwa i liczne inne
zwierzęta, korzystając z obfitych zasobów wody i bujnej
roślinności. Żyje tu około 30 tysięcy słoni, bawołów, hipopotamów, żyraf, lwów, gepardów i lampartów oraz dziesiątki
tysięcy antylop, z których kilka jest endemicznych wyłącznie
dla tego rejonu np. lechwe. Wody Okavango podnoszą się
po sezonie deszczowym w Angoli i Zambii właśnie w czasie
bezdeszczowej zimy, czyli pomiędzy czerwcem a wrześniem,
ściągając w okolice delty stada zwierząt z całej pustyni Kalahari. Kolacja i nocleg w lodgu, w stacjonarnych namiotach
niedaleko rezerwatu.
 
13. DZIEŃ: MAUN – DELTA OKAVANGO (250 KM)
Poranne safari wzdłuż rzeki Khwai na obrzeżach rezerwatu
Moremi. Wyjątkowo trudny teren pokonujemy samochodami
terenowymi dającymi nam również możliwość zbliżania się do
ukrytych w buszu zwierząt. Pożnym popołudniem wracamy
do Maun. Obiad i nocleg w hotelu w Maun.
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AFRYKA

14. DZIEŃ: MAUN – NATA – KASANE (600 KM)
 
Tą długą, całodzienną trasą dzielimy na dwa etapy. Pierwszy
przez suche dna jezior Nxai i Magkadikadi do miejscowości
Nata gdzie po lunchu możemy odbyć 2 godzinną wycieczkę do rezerwatu ptaków nad jeziorem Sowa (nie wliczona
w cenę). Drugi etap to przejazd wzdłuż granicy z Zimbabwe
do miejscowości Kasane położonej nad rzeką Chobe. Safari
łodzią przed zachodem słońca na rzece Chobe, jednym
z najciekawszych na świecie miejsc do oglądania słoni. Obiad
i nocleg w lodgu w Kasane.
 
15. DZIEŃ: CHOBE NATIONAL PARK –
WODOSPADY WIKTORII (90 KM)
Wcześnie rano safari w samochodach 4×4 w rezerwacie
Chobe. Przed południem przekraczamy granice Zimbabwe i dojeżdżamy do Wodospadów Wiktorii (UNESCO).
Zwiedzanie miasteczka i słynnych Wodospadów Wiktorii,
będącymi drugimi co do wielkości na świecie, odkrytych
przez podróżnika Davida Livingstona w 1855 roku. Kolacja
i nocleg w hotelu w Wodospadach Wiktorii.
 
16. DZIEŃ: WODOSPADY WIKTORII (50 KM)
Dzień przeznaczony na wypoczynek i dowolnie wybrane
zajęcia fakultatywne, m.in.:Lot helikopterem nad wodospadami – nazywany lotem aniołów od słynnego powiedzienia
szkockiego misjonarza i badaczas Davida Livingstona, który odkrył wodospady w 1855 roku i wówczas powiedział
o nich: „Widok tak piękny, że muszą się w niego wpatrywać aniołowie w locie” (150$/os + 15$ park fee); Spacer
z młodymi lwami w buszu (150$/os); Safari na słoniach
i sesja zdjęciowa z tymi łagodnymi olbrzymami (150$/os);

• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu do parków i zwiedzanych obiektów, lokalnych opłat oraz
napiwków dla kierowców i bagażowych na lotniskach i w hotelach (płatne
pilotowi jako pakiet: 500 EUR)
• wizy do Namibii ok. 80 EUR + 200 PLN
• wizy do Zimbabwe ok. 45 USD
• ew. atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 900 EUR

111 metrówy skok bungee z mostu nad Zambezi (160$/os).
Karkołomny spływ pontonami przez przełomy rzeki Zambezi.
Okolice Wodospadu Wiktorii na rzece Zambezi słyną z najlepszego i zarazem najtrudniejszego spływu pontonowego
na świecie. Rzeka Zambezi uznawana jest przez entuzjastów
raftingu i kajakarstwa za jedną z dziesięciu najlepszych rzek
nadających się do uprawiania tego rodzaju sportu. Spływ
po Zambezi sklasyfikowany został przez Brytyjski Związek
Canoe jako 5 w 6 stopniowej skali trudności. Cały spływ jest
filmowany i dyski DVD są sprzedawane uczestnikom spływu
(120$/os+$10 park fee)
Przejazd antycznym pociągiem parowym z 1905 roku,
w eleganckiej salonce z przełomu wieków, z obsługą i ekskluzywnym poczęstunkiem. Pociąg przejeżdża przez most
łączący Zimbabwe z Zambią, zatrzymuje się na środku mostu
na granicy, gdzie kamerdynerzy serwują poczęstunki i drinki
o zachodzie słońca. (180$/os). Kolacja i nocleg w hotelu
w Wodospadach Wiktorii.
 17. DZIEŃ: WODOSPADY WIKTORII – WYLOT DO
POLSKI (50 KM)
Po śniadaniu czas wolny na ostatnie zakupy pamiątek na
lokalnym rynku rzemiosła. Wylot z Wodospadów Wiktorii
do Polski.
 18. DZIEŃ: PRZYLOT DO POLSKI

REUNION I MAURITUS

OD 2 OSÓB

15 DNI

� Wyjazd realizowany od 2 osób w dowolnych terminach � Możliwość podwyższenia standardu zakwaterowania do hoteli 5*
� Majestatyczne góry, wulkany i dzika przyroda Reunion � Wypoczynek na pięknych plażach wyspy Mauritius � Kreolska kuchnia
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Wylot na Reunion z przesiadką w jednym z europejskich
portów lotniczych.
 2. DZIEŃ: ST. DENIS (REUNION)
Przylot do St. Denis, stolicy położonej na Oceanie Indyjskim wyspy Reunion. Reunion jest jedynym miejscem na
ziemi, gdzie występują dwa typy wulkanów: wygasły Piton
des Neiges (który jest jednocześnie najwyższym punktem
wyspy – 3070,5 m n.p.m.) i Piton de la Fournaise, należący
do najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Spora część
Reunion to tereny dzikie, nietknięte cywilizacją. Nieskażona
przyroda, góry, zalesione doliny, źródła termalne, górskie
„cirques”, maleńkie plaże, skaliste wybrzeże, piękne zatoki
i egzotyczna roślinność, do tego błękit nieba i turkusowa
woda tworzą prawdziwie rajski pejzaż. Reunion to również
plantacje wanilii i ylang-ylang oraz dżungla pełna dzikich orchidei. Transfer do hotelu w St. Gilles. Zatrzymamy się w urokliwym hotelu czterogwiazdkowym, który łączy oryginalność
kreolskiej rezydencji z nowoczesnymi udogodnieniami.
 3. DZIEŃ: PITON MAIDO – ST. PAUL
Przez kolejne 4 dni mamy do dyspozycji samochód na indywidualne wycieczki po wyspie. Nasze sugestie wycieczek
podajemy na kolejne dni. Wczesnym rankiem po śniadaniu
wycieczka na Piton Maido – szczyt górski mierzący około
2200 metrów nad poziomem morza, znajduje się on w miejscowości Saint-Paul. Droga na szczyt wiedzie wśród pól
trzciny cukrowej, z których roztaczają się widoki na lasy
i dolinę Malatę, która otoczona jest przez majestatyczne
góry. W drodze na szczyt postój w zakładzie wytwarzającym
olej, tradycyjnymi sposobami. Odwiedzimy też najstarsze
miasto St Paul, z jego pięknymi jaskiniami oraz jeżeli tylko
przybędziemy tam w piątek, będziemy mieli okazję zrobić
zakupy na słynnym targu.
 4. DZIEŃ: CILAOS
W dzisiejszym dniu proponujemy odwiedzenie miasta Cilaos
– kurortu górskiego z gorącymi źródłami z przepiękną panoramą wysokich gór, które swoją wielkością dorównują
chmurom. Do miasta prowadzi jedna droga, która pozwala
zobaczyć imponujące krajobrazy, strome szczyty góry. Krótki
spacer do La Roche Merveilleuse, miejsca z którego rozlega
się panoramiczny widok na miasto i otaczające je góry. Wspaniałym przeżyciem będzie możliwość obcowania z lokalnymi
mieszkańcami, którzy wprowadzą nas w tajniki lokalnego
rękodzieła, wytwarzania typowego wina oraz uprawy soczewicy. W drodze powrotnej zatrzymamy się w St – Leu,
typowej wiosce nadmorskiej.
 5. DZIEŃ: LA PLAINE DES CARFES
W dniu dzisiejszym proponujemy przejazd przepiękną drogą wzdłuż wyspy do La Plaine des Cafres, gdzie znajduje
się punkt widokowy, z którego widać wnętrze wulkanicznej kaldery oraz krater wulkanu Piton De La Fournaise

(2632 m n.p.m.). Po drodze do tego fascynującego miejsca
można podziwiać pasące się bydło na polach otoczonych
majestatycznymi szczytami. Krajobraz zmienia się na księżycowy, powulkaniczny. Na koniec naszej podróży udamy się
do muzeum „La Cite du Volcan”, gdzie można zdobyć wiedzę
kompatybilną z naszymi doświadczeniami.
 6. DZIEŃ: SALAZI
Na dzień dzisiejszy proponujemy wycieczkę do Salazi, pięknej
krainy wodospadów i plantacji bananów. Spacer malowniczą
drogą pełną wodospadów, z najbardziej znanym i majestatycznym z nich wszystkich „Vole de la Mariee”. Następnie
spacer po miasteczku Hell Bourg, w którym będziemy mogli
odczuć lokalną, kreolską atmosferę. Na koniec odwiedzimy
plantację i fabrykę wanilii, gdzie dowiemy się na temat uprawy oraz sporządzania najlepszej wanilii na świecie. W dniu
dzisiejszym samochód zostanie odebrany z hotelu.
 7. DZIEŃ: SAINT GILLES LES BAINS
W dzisiejszym dniu czas przeznaczymy na wypoczynek
i piesze spacery po okolicy. Każdy znajdzie coś dla siebie,
natura nie pozwoli na nudę.
 
8. DZIEŃ: ST. DENIS (REUNION) – PORT LOUIS
(MAURITIUS)
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot na Mauritius, rajską
wyspę, najbardziej znaną ze wszystkich wysp Archipelagu
Maskarenów. Jest to przepiękne i jedyne w swoim rodzaju
miejsce z turkusowoniebieską wodą, kryształowo czystymi
lagunami i drobno piaszczystymi, lśniąco biały plażami, wokół
których dominują krajobrazy z bujną roślinnością i plantacjami
trzciny cukrowej. Na wyspie czeka nas wiele atrakcji; można
tutaj skosztować prawdziwych smakołyków kulinarnych, nurkować głębinowo, uprawiać windsurfing oraz wędkarstwo na
pełnym morzu, a także rozegrać partię golfa, który jest jedną
z najpopularniejszych dyscypliny sportu na wyspie. Powitanie
na lotnisku i przejazd do hotelu. Proponujemy zakwaterowanie
w hotelu Anelia Beach Resort 4* na kolejne 5 nocy (istnieje
możliwość zakwaterowania w innym hotelu 4 lub 5*). Kolacja.
 
9. DZIEŃ: MAURITIUS
Śniadanie. A następnie spotkanie z przedstawicielem lokalnego biura, który przekaże informacje praktyczne oraz
informacje o lokalnych wycieczkach. Czas na plażowanie
oraz korzystanie z infrastruktury hotelu. Kolacja.
 
10. DZIEŃ: MAURITIUS
Po śniadaniu wyjazd na wycieczkę po południowo zachodniej
części wyspy (wycieczka może się odbywać w inny dzień,
dokładna data będzie podana na spotkaniu informacyjnym).
Wspaniała jazda podczas której towarzyszy nam piękno
przyrody. Po przejściu przez La Monre, La Prairie i Maconde
dojedziemy do malowniczej miejscowości Chamarel, w której
odwiedzimy najwyższy wodospad na wyspie. Bajeczne miejsce którego nie da się opisać, słynie min. ze swoich malowniczych zakątków i atrakcji przyrodniczych w jego sąsiedztwie,

wśród nich jest siedmiokolorowa ziemia, wodospady i Park
Black River Gorges, który jest bogaty w florę i faunę. Ale to
nie koniec wrażeń, udamy się nad święte jezioro Grand Bassin, które jest najważniejszym miejscem kultu dla Hindusów
mieszkających na wyspie. Ostatnim przystankiem będzie
postój na kraterze Trou aux Cerfs, dzięki czemu zobaczymy
wyspę ze wszystkich stron. Powrót do hotelu. Kolacja.
 
11.-12. DZIEŃ: MAURITIUS
Śniadanie. Czas na plażowanie oraz korzystanie z infrastruktury hotelu. Dzień można miło spędzić na najpiękniejszych
plażach, wśród egzotycznej i niespotykanej nigdzie indziej
roślinności. Czas dla pasjonatów nurkowania. Dla imprezowiczów możliwość odwiedzania dyskotek, w których zabawa
trwa do białego rana. Kolacja.
 
13. DZIEŃ: MAURITIUS
Śniadanie, a następnie przejazd do portu w zatoce Black
River, skąd wypłyniemy luksusowym katamaranem, żeby
podziwiać liczne stada delfinów. Podczas rejsu jest możliwość
przypowierzchniowego nurkowania. Lunch na pokładzie
i napoje są wliczone w cenę. Powrót do hotelu. Kolacja.
 
14. DZIEŃ: MAURITIUS
Śniadanie. To już ostatnie chwile wypoczynku na pięknej
wyspie Mauritius. Transfer na lotnisko. Przelot do Polski.
 15. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 
Wyjazd w dowolnym terminie

15 DNI
2290 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym: 6 nocy w hotelu
Boucan Canot 4* na Reunion i 6 nocy w hotelu La Pirogue 4*
na Mauritiusie
• śniadania na Reunion, śniadania i kolacje na Mauritiusie
• transfery lotniskowe na Mauritiusie
•	5 dni wynajmu samochodu na Reunion
• udział w wycieczce gwarantowanej na Mauritiusie
• całodzienny rejs katamaranem (z obiadem i napojami)
• asysta na lotniskach na czas przylotów, opieka lokalnych biur
podróży na miejscu
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
•p
 rzelotu na trasie Warszawa – Reunion, Mauritius – Warszawa – cena od
4100 PLN
•n
 apojów do kolacji na Mauritiusie
•e
 w. wycieczek fakultatywnych

WWW.OPALTRAVEL.PL
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RPA – W KRAINIE WIELKIEJ PIĄTKI

12 DNI

� Połączenie nowoczesności z nietkniętą od wieków przyrodą � Zwiedzanie kopalni diamentów � Oko w oko z nosorożcami
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – JOHANNESBURG
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie
im. Fryderyka Chopina w Warszawie – hala odlotów, przy
stanowisku Opal Travel. Wylot do Johannesburga.
 2.DZIEŃ: KAPSZTAD (100 KM)
Przylot do Kapsztadu. W zależności od pogody wjazd na
Górę Stołowa, skąd rozciągają się wspaniałe widoki na miasto,
zatokę Table Bay i Ocean Atlantycki. Przejazd przez historyczną część Kapsztadu, jednego z najpiękniejszych miast świata.
Po drodze zatrzymujemy się m.in przy: Zamku Dobrej Nadziei,
Ratuszu Miejskim, Placu Grande Parade, następnie spacer
w Ogrodach Kampanii Indyjskiej oraz dzielnicy malajskiej,
Bo-Kaap. Późnym popołudniem rejs jachtem o zachodzie
słońca, bądź przy złej pogodzie zwiedzanie Akwarium Dwóch
Oceanów. Kolacja i nocleg w hotelu w Kapsztadzie.
 
3.DZIEŃ: KAPSZTAD – PRZYLĄDEK DOBREJ
NADZIEI (250 KM)
Po śniadaniu całodniowa wycieczka na Przylądek Dobrej
Nadziei. Po drodze mijamy słoneczne plaże w Clifton
i Camps Bay, dojeżdżając do rybackiej wioski Hout Bay.
Stamtąd płyniemy statkiem na wyspę fok – Duiker Island.
Następnie przejeżdżamy wykutą w skale, widokową trasą
Chapmans Peak w kierunku Przylądka. Zwiedzanie rezerwatu oraz wjazd kolejką na szczyt przylądka skąd zobaczymy
symboliczne miejsce, gdzie spotykają się dwa prądy: ciepły
z Oceanu Indyjskiego i zimny z Atlantyckiego. Powrót do
Kapsztadu wzdłuż wschodniego wybrzeża przez nadmorskie kurorty Simonstown i Muizenberg oraz wizyta w rezerwacie pingwinów, Boulders. Kolacja i nocleg w hotelu
w Kapsztadzie.
 
4. DZIEŃ: KAPSZTAD – STELLENBOSCH – PAARL –
FRANSCHHOEK (250 KM)
Po śniadaniu wyjazd do uniwersyteckiego miasteczka Stellenbosch, przejazd przez doliny Paarl i Stellenbosh – wspaniałych
kapsztadzkich winnic. Zwiedzanie jednej ze sławniejszych
farm winnych Neetlingshof – degustacja produkowanych
tam win oraz możliwość ich zakupu z wysłaniem do Polski. Po południu kontynuujemy zwiedzanie farm winnych
w okolicach miasteczka Franschhoek, następnie wracamy
na lotnisko skad odlatujemy do Durbanu. Przejazd do hotelu
i pozna kolacja w hotelu.
 5 DZIEŃ: DURBAN – ST. LUCIA (320 KM)
Po śniadaniu zwiedzamy historyczne centrum ze słynnym ratuszem tego trzeciego co do wielkości miasta RPA,
a szczególnie słynną kiedyś z hoteli wypoczynkowych „złotą
milę” i wodny park „uShaka”. Po południu dojeżdżamy do
miejscowości wypoczynkowej St. Lucia położonej na terenie rezerwatu o tej samej nazwie. Kolacja i nocleg w lodgu
niedaleko St Lucii.
 
6 DZIEŃ: ST LUCIA – SAFARI W HLUHLUWE – REJS
PO ROZLEWISKACH LAGUNY (220 KM)
Wcześnie rano wyruszamy na safari w rezerwacie Hluhluwe.
Rezerwat uważany jest za największe skupisko nosorożców
na świecie. Połączone rezerwaty Hluhluwe i Umfolozi są
w odróżnieniu od Parku Krugera niezwykle zielonym i górzystym terenem położonym pomiędzy rzekami dającymi
nazwę rezerwatom. Po południu wracamy do miejscowości
St. Lucia położonej w centrum rozlewisk zaliczanych przez
UNESCO do światowego dziedzictwa przyrody. Rejs statkiem
o zachodzie słońca po wodach St. Lucii zamieszkałych przez
niemal tysiąc hipopotamów, około 2000 krokodyli i kilkaset
gatunków ptaków. Kolacja w jednej z lokalnych restauracji.
Kolacja i nocleg w lodgu niedaleko St Lucii.
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7 DZIEŃ: ST. LUCIA – SWAZILAND – PARK
KRUGERA (550 KM)
Wcześnie rano przekraczamy granicę ostatniego na świecie absolutystycznego królestwa Swaziland. W południowej części kraju przejeżdżamy przez olbrzymie plantacje
trzciny cukrowej z ostatnimi, autentycznymi domostwami
Swazi z trzciny i błota budowanymi według odwiecznych
tradycji regionu. Główną atrakcją tego maleńkiego, liczącego ok. 700 tys. mieszkańców państwa jest urokliwa dolina
Ezulwini Valley, w której położona jest stolica Mbabane i kilka
ośrodków wypoczynkowych z najciekawszym kolonialnym
hotelem Royal Swazi, otoczonym rozległymi polami golfowymi. Późnym popołudniem wracamy do Afryki Południowej
i kończymy długi przejazd w hotelu w pobliżu Parku Krugera.
Kolacja i nocleg w hotelu.
 
8 DZIEŃ: CAŁODZIENNE SAFARI W PARKU
KRUGERA (250 KM)
O godz 06:00 rozpoczynamy safari w Parku Krugera, największym naturalnym rezerwacie zwierząt na południu Afryki,
którego powierzchnia przekracza 2 mln ha. Śniadanie – suchy
prowiant. Żyje tu prawie 150 gatunków ssaków i ponad 500
gatunków ptaków. Park Krugera został założony w 1898 roku
i otwarty dla zwiedzających od roku 1927 Jest on najbardziej
uniwersalnym rezerwatem afrykańskim, w którym występują
prawie wszystkie gatunki zwierząt kontynentu jak również
„Big Five”, czyli pięć najniebezpieczniejszych zwierząt Afryki
– słoń, lew, nosorożec, lampart i bawół. Powrót do hotelu,
kolacja i nocleg.
 
9 DZIEŃ: TRASA PANORAMICZNA (280 KM)
Całodzienny przejazd wzdłuż krawędzi Płaskowyżu Środkowo
Afrykańskiego nazywanego Trasa Panoramiczna. Niepowtarzalne krajobrazy gór Drakensbergu, liczne wodospady, strome zbocza górskie i urwiska. Przejeżdżamy przez olbrzymie
plantacje lasów i malowniczo położone w górach, miasteczka
Sabie i Graskop, żyjące z największych w kraju tartaków,
przemysłu papierniczego oraz turystyki. Tuż obok pionierska osada poszukiwaczy złota: Pilgrim’s Rest, gdzie w roku
1873 odkryto pierwsze złoża złota i rozpoczęła się gorączka
złota w Afryce Południowej. Zwiedzanie najpiękniejszych
punktów widokowych trasy m.in. Okno Pana Boga, Burke’s
Luck Potholes, spektakularnych, wyrzeźbionych przez wodę
i przenoszone kamienie, cylindrycznych formacji w przełomie
rzeki Blyde i Treur. Najciekawszy punkt widokowy Kanionu
Rzeki Blyde to słynne Trzy Rondawle – okrągłe wzgórza
w kształcie tradycyjnych chat plemienia Xhosa. Kolacja
i nocleg w hotelu koło Parku Krugera.
 
10 DZIEŃ: PARK KRUGERA – PRETORIA – LION
PARK – LESEDI (420 KM)
Wracamy autostrada do Pretorii gdzie oglądamy (bez wchodzenia do obiektów): dom i muzeum Krugera, historyczne
centrum miasta, budynki opery i teatru, Plac Kościelny
z pomnikiem wieloletniego prezydenta, Paula Krugera, Pałac Sprawiedliwości, pierwsze banki i imponujący ratusz.
Potem sesja zdjęciowa i podziwianie panoramy miasta ze
wzgórza przed budynkami Unii Południowoafrykańskiej
będącymi siedziba rządu RPA. Z Pretorii przejeżdżamy do
prywatnego rezerwatu lwów, gdzie ze specjalnie zbudowanych samochodów obejrzymy kilka rodzin lwów, gepardy
i likaony. Po tym krótkim safari sesja zdjęciowa z małymi
lewkami i żyrafami. Późnym popołudniem odwiedzamy
wioskę folklorystyczną Lesedi, gdzie poznajemy kulturę
i zwyczaje 4 głównych plemion RPA. Kolacja i nocleg w hotelu w Johannesburgu.

 
11 DZIEŃ: SOWETO – JOHANNESBURG –
SANDTON – WYLOT DO POLSKI (200 KM)
Wcześnie rano wjeżdżamy do słynnego Soweto, wielomilionowego miasta zamieszkałego wyłącznie przez ludność
murzyńską. Mijamy jeden z największych na południowej
półkuli – szpital Baragwanah, uniwersytet, osiedla domów
mieszkalnych, aż dojeżdżamy do domu należącego do Nelsona Mandeli, w którym obecnie znajduje się małe muzeum
pierwszego czarnoskórego prezydenta RPA, wybranego
w wolnych wyborach w 1994 roku. Z Soweto przenosimy
się do Johannesburga, do historycznego centrum z najstarszymi budynkami miasta pamiętającymi początki gorączki
złota sprzed 125 lat: Rada Miejska, Rand Lords Club, budynki
giełdy i spacer po słynnej Hollard Street, gdzie mieszczą
się historyczne siedziby dyrekcji największych firm kopalnianych w RPA. Po południu lunch (nie wliczony w cenę)
w nowoczesnej, północnej dzielnicy Johannesburga Sandton
i w drodze na lotnisko wizyta w hurtowni afrykańskiej sztuki
ludowej gdzie w bardzo atrakcyjnych cenach można zakupić
dobrej jakości rzeźby, maski, biżuterię, diamenty, skóry dzikich
zwierząt z certyfikatami i możliwością wysyłki do Polski.
Wieczorem wylot do Polski.
 12 DZIEŃ: PRZYLOT DO POLSKI
TERMIN I CENY: 

12 DNI

02.11.2018–13.11.2018

4250 PLN + 1550 EUR

12.01.2019–23.01.2019

4250 PLN + 1550 EUR

26.01.2019–20.02.2019

4250 PLN + 1550 EUR

20.10.2018–31.10.2018

4250 PLN + 1550 EUR

06.04.2019–17.04.2019

4250 PLN + 1550 EUR

27.04.2019–08.05.2019

4250 PLN + 1550 EUR

22.06.2019–03.07.2019

4250 PLN + 1550 EUR

06.07.2019–17.07.2019

4250 PLN + 1550 EUR

10.08.2019–21.08.2019

4250 PLN + 1550 EUR

20.10.2018–31.10.2018

4250 PLN + 1550 EUR

12.10.2019–23.10.2019

4250 PLN + 1550 EUR

27.04.2019–08.05.2019

4250 PLN + 1550 EUR

02.11.2019–13.11.2019

4250 PLN + 1550 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty na trasie Warszawa – Johannesburg, Kapsztad –
Warszawa (przez jeden z europejskich portów lotniczych)
•p
 rzeloty na trasie Warszawa – Johannesburg, Kapsztad –
Warszawa (przez jeden z europejskich portów lotniczych)
•n
 oclegi w pokojach 2-osobowych (zakwaterowanie po godz.
14.00)
•w
 yżywienie: śniadania i obiadokolacje
•p
 rzejazdy klimatyzowanym samochodem, minibusem lub
autokarem wg programu
•o
 piekę polskiego pilota w RPA
•u
 bezpieczenie (KL, NNW, bagaż)
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu do parków i zwiedzanych obiektów, lokalnych opłat, oraz
napiwków dla kierowców i bagażowych na lotniskach i w hotelach – płatne
obowiązkowo pilotowi w dniu przylotu: 350 EUR
• przelotu Kapsztad – Durban (ok. 110 EUR)
• lunchów i napojów
• napiwków
• ew. atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 500 EUR

DOOKOŁA SENEGALU OD 4 OSÓB

18 DNI

� Safari 4×4 pośród żyraf, zebr, lwów, nosorożców, hien i antylop w Narodowym Parku Niokolo-Koba i Rezerwacie Bandia
� Pięć miejsc wpisanych na światowa listę dziedzictwa UNESCO � Rejs po rzece � Gambii wśród krokodyli, hipopotamów i waranów
nilowych � Kontrasty krajobrazowe i kulturowe � Wszystkie (poza obozowiskiem na pustyni Lompoul) hotele z basenami
� Noc w bungalowach w konarach wielkich baobabów � Zwiedzanie stolicy Senegalu i Gambii � Kormorany,
różowe flamingi, pelikany w Narodowym Parku Doudj � Dla chętnych spacer z lwami w rezerwacie Fathala
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – DAKAR
Spotkanie grupy na lotnisku Chopina, następnie odlot do
stolicy Senegalu przez jeden z portów europejskich. W godzinach wieczornych lądowanie w Dakarze. Po odprawie
paszportowej powitanie grupy przez naszego lokalnego przewodnika i przejazd minibusem nad Różowe Jezioro (Lake
Retba, Lac Rose). Nazwa jeziora pochodzi od zabarwienia
jego wód. Kolor nadają mu słonolubne algi Dunaliella salina, produkujące czerwony pigment absorbujący promienie
słoneczne. Przy Lac Rose umiejscowiona była meta rajdu
Dakar, zanim został przeniesiony do Ameryki Południowej.
Jezioro położone jest w odległości ok. 40 km od lotniska.
Zakwaterowanie w klimatycznym hotelu Peul Le Palal nad
jeziorem. Kolacja. Hotel Le Palal 2* basen.
 2. DZIEŃ: JEZIORO RÓŻOWE – SAINT LOUIS
Po nocy spędzonej w hoteliku oddalonym zaledwie o 800
metrów od Oceanu Atlantyckiego i wyraźnie słyszalnym
w nocy szumie rozbijających się o plażę fal, zjemy śniadanie
nad brzegiem jeziora. Następnie wybierzemy się na wycieczkę łodzią po jeziorze i spotkanie z lokalnymi poławiaczami
soli. Jezioro to znane jest również z tego, że pozyskiwana
tu sól sprzedawana jest na terenie całego Senegalu i eksportowana do sąsiadujących państw regionu. Przesycona
solą woda jeziora (380 g soli w litrze wody) ma większą
wyporność niż woda Morza Martwego (275 g soli w litrze
wody) – chętni będą mogli unosić się na wodach jeziora.
Około południa obiad w pobliskiej restauracji, następnie
wyjazd do miasta Saint-Louis. Po drodze staniemy w lesie
baobabów. Pod koniec popołudnia dojedziemy do miasta
Saint Louis, którego zabytkowa część wpisana została na listę
światowego dziedzictwa UNESCO, w drodze do hotelu po
szybkim zwiedzaniu zabytkowej części miasta, przejedziemy
przez rybacką dzielnicę Guets Ndar, pełną różnokolorowych
łodzi wracających z połowów. Zachodnia część miasta leży
na piaszczystym półwyspie zwanym Langue de Barbarie
(Język Barbarów), który właściwie jest długim i wąskim cyplu
oddzielającym Ocean Atlantycki od rzeki Senegal tuz przed
jej ujściem. Południowa część półwyspu objęta jest ochroną
w ramach powstałego tu Narodowego Parku Langue de
Barbarie. Zajmujący obszar 2000 hektarów park narodowy
znany jest ze względu na istniejące tu siedliska ptaków, m.in.
Flamingów różowych, pelikanów szarych i białych i kor-
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moranów. Otaczające półwysep wody od strony oceanu
obfitują w liczne ryby, w tym często spotykane tu rekiny.
Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, kolacja. Hotel Cap
Saint-Louis 3* basen/bungalowy.
 3. DZIEŃ: SAINT-LOUIS – REZERWAT DJOUDJ –
PUSTYNIA LOMPOUL
Po śniadaniu wyjazd do trzeciego pod względem wielkości
rezerwatu ornitologicznego na świecie. Położony 70 km na
północ od miasta Saint Louis Park Narodowy Djoudj jest
klasyfikowany jako światowe dziedzictwo UNESCO. Rokrocznie po przekroczeniu Sahary zatrzymują się w nim ponad 3
miliony ptaków. Przepływająca przez rezerwat rzeka Senegal
wyznacza granicę z sąsiadująca Mauretanią. W rezerwacie możemy spotkać ponad 350 gatunków ptaków w tym
kormorany, czaple, gęsi, flamingi, orły, ibisy i wiele innych
bardziej lub mniej nam znanych. Wybierzemy się w podróż
statkiem do miejsc wylęgu pelikanów. Po drodze będziemy
mogli obserwować wygrzewające się w promieniach słońca
krokodyle i pytony. Częste są również żyjące tu warany oraz
licznie występujące tu koczkodany rude, zwane tu małpami
Patas. W rezerwacie żyją też liczne guźce, hieny i gazele.
Powrót do Saint Louis na obiad w restauracji Galaxie słynnej
z perfekcyjnej przyrządzanego narodowego dania Thiébou
Dieune. Po obiedzie ruszymy w drogę na pustynię do wioski
Lompoul w której przesiądziemy się na ciężarówkę 4×4 by
dotrzeć do obozu położonego na pustyni na granicy z Mauretanią. Zakwaterowanie w namiotach. Po krótkim odpoczynku
wybierzemy się na małą przejażdżkę wielbłądami. Po dotarciu
do pomarańczowych wydm będziemy mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Wieczorem kolacja przy ognisku – kuskus
po mauretańsku wśród tańców i śpiewów w rytmie muzyki
djembe. Następnie udamy się na wypoczynek lub jeżeli niebo
nie będzie zachmurzone będziemy mogli podziwiać Krzyż Południa i wiele, wiele gwiazd wysoko ponad naszymi głowami.
Nocleg. bozowisko Camp du Desert /namioty
 4. DZIEŃ: LOMPOUL – TOUBA – TAMBACOUNDA
Po śniadaniu, wczesnym rankiem, wyruszymy w daleka
drogę na południowy wschód Senegalu. Opuścimy pustynię aby przez Święte Miasto Touba, w którym odwiedzimy
sławny meczet, po całodniowej podróży dotrzeć do miasta
Tambacounda. Podróż odbędzie się z paroma postojami
w trakcie których odwiedzimy kilka wiosek z typowymi dla

zachodniej Afryki ryneczkami i targowiskami. Po drodze zjemy obiad. Mijany krajobraz zmieniać się będzie z suchego
półpustynnego, przez stepowy i sawannowy z gdzieniegdzie
rosnącymi baobabami do podzwrotnikowego z całorocznie
bujną roślinnością. Pod wieczór dotrzemy do Tambacounda.
Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny. Kolacja. Hotel Le
Relais de Tamba 3* /basen
 
5. DZIEŃ: TAMBACOUNDA – PARK NARODOWY
NIOKOLO-KOBA
Po śniadaniu, wcześnie rano ruszymy w dalszą drogę na południe do rezerwatu Niokolo-Koba. Rezerwat wpisany na listę
UNESCO liczy ponad 9000 km2. Żyją w nim liczne zwierzęta,
wśród nich spotykamy 80 gatunków ssaków m.in. gepardy,
lwy, hipopotamy, szympansy, bawoły, liczne guźce i antylopy
i wiele innych. Na początku XXI wieku sprowadzono do
rezerwatu stado słoni z pobliskiej Burkiny Faso, jednakże
ze względu na duży obszar zajmowany przez rezerwat i ich
stosunkowo małą ilość, niezwykle trudno je spotkać. W trakcie odwiedzin w rezerwacie przejdziemy przez wiszący most
nad rzeką Niokolo, most ten został zbudowany w 1968 roku
na potrzeby kręconego tu wówczas filmu Gwiazda-Południa.
Obiad w formie pikniku, następnie przejażdżka łodzią po rzece
Gambia w poszukiwaniu licznie żyjących tu hipopotamów
i krokodyli czy waranów nilowych. Po południu zameldowanie
w hotelu położonym w sercu rezerwatu, czas wolny, kolacja.
Hotel SIMENTI 3*/basen
 
6. DZIEŃ: PARK NIOKOLO KOBA – KEDOUGOU
Po śniadaniu opuścimy rezerwat i udamy się w dalszą droge
na południe. Dojedziemy do Kedougou, miejscowości położonej w pobliżu granicy z Gwineą Konakry. Około południa
dojedziemy do naszego hotelu. Po zakwaterowaniu i obiedzie wyruszymy pieszo do wioski Bedick Iwol, położonej na
wzniesieniach otaczających miejscowość Kedougou. Nasza
wędrówka będzie dość wyczerpująca. W nagrodę za ten
włożony przez nas wysiłek, zapoznamy się z wierzeniami
i zwyczajami ludu Bedrick z którym spędzimy dłuższą chwilę.
Po wizycie powrót do hotelu, czas wolny, kolacja. Hotel Le
Relais de Bedick 3*/basen
 
7. DZIEŃ: KEDOUGOU – W DRODZE DO
WODOSPADÓW DINDÉFÉLO
Po śniadaniu wsiądziemy do naszego minibusa i pojedziemy
do wioski Dinfedelo położonej u podnóża góry, na granicy

Senegalu i Gwinei. Z wioski wybierzemy się na pieszą wędrówkę do wodospadów Dindefelo. Droga do wodospadów
przebiega przez obszary mocno zacienione gęstą leśną roślinnością. Po dotarciu na miejsce odczujemy świeżość powietrza i będziemy czuć, że znajdujemy się w miejscu gdzie
czyste powietrze i panujący w tym miejscu mikroklimat jest
niepowtarzalny dla Senegalu. Po obejrzeniu wspaniałych
wodospadów bedziemy miec czas na kąpiel w naturalnie
wydrążonym basenie. Wśród spiewu ptaków i innych odgłosów otaczającego nas lasu bedziemy mogli zjeść obiad
w formie pikniku. Wczesnym popołudniem udamy sie w drogę
powrotną do hotelu. Czas wolny, kolacja. Hotel Le Relais de
Bedick 3*/basen
 
8. DZIEŃ: KEDOUGOU – KOLDA
Rano, z nastaniem świtu i bardzo wczesnym śniadaniu wyruszymy na zachód kraju, w kierunku Oceanu Atlantyckiego, do
miasta Kolda. Wyruszymy tak wcześnie w nadziei, że przejeżdżając w drodze powrotnej przez rezerwat Niokolo-Koba
napotkamy zwierzęta, które nie zdążyły jeszcze się schować
w lesie po nocy spędzonej na drodze asfaltowej lub w jej
bliskim sąsiedztwie, a to ze względu na zakumulowane za
dnia i przetrzymywane ciepło promieni słonecznych przez
bitumiczny asfalt. Nasza droga do Kolda – stolicy regionu Górnego Casamance, przerywana będzie postojami na
zwiedzanie interesujacych nas mijanych wiosek I na zjedzenie obiadu w lokalnej restauracji. Wczesnym popołudniem
dotrzemy na miejsce. Zakwaterowanie w hotelu, piesze
zwiedzanie miasta, czas wolny, wypoczynek przy basenie.
Kolacja. Hotel Le Relais de Kolda 3*/basen
 
9. DZIEŃ: KOLDA – ZIGUINCHOR – WYSPA
KARABANE
Po śniadaniu wyruszymy w dalsza drogę na zachód. Miniemy
miasto Tanaff, w którym staniemy na obiad i odwiedzimy
lokalny targ Saint-Maure des Fosses. Z drogi którą będziemy
jechali zobaczymy bogactwo mijanej roślinności. Będziemy
przejeżdżali przez rosnące tu tropikalne lasy deszczowe,
widzieć będziemy pływające lasy namorzynowe, częste będą
palmowe gaje. Zobaczymy unikalną architekturę regionu,
odwiedzimy muzeum w Diola, gdzie zapoznamy się z kulturą
i tradycjami żyjących tu ludów. Szczególne wrażenie zrobią
na nas rosnące tu drzewa nazywane sernikowcami Mlomp
o potężnych pniach, często z wystającymi częściowo na
zewnątrz splątanymi korzeniami. Po dotarciu do Zinguinchor
i krótkim odpoczynku wsiądziemy do łodzi i popłyniemy
rzeką Casamance na wyspe Karabane. Wyspa Karabane
o powierzchni 52 km² leży w estuarium rzeki Casamanse. Na
wyspie położona jest miejscowość Carabane, znany na Senegalu kurort wypoczynkowy. Wyspa słynie z malowniczych
krajobrazów, piaszczystych plaż I tropikalnych krajobrazów.
Zakwaterowanie w hotelu pełnym postkolonialnego uroku
ze względu na architektoniczny charakter głównego budynku główny, wybudowanego jeszcze w czasach francuskiej
kolonizacji Senegalu. Czas wolny, odpoczynek na plaży lub
przy basenie. Kolacja. Hotel Carabane 3* / basen
 
10. DZIEŃ: WYSPA KARABANE – PRZYLADEK
SKIRING – ZATOKA BOUCOTTE
Po śniadaniu czas na zwiedzenie wyspy i miasta Carabane,
które za czasów kolonialnych było stacją handlową i pierwszą stolicą prowincji Casamance do czasu jej przeniesienia do Ziguinchoru w 1904 roku. Zwiedzimy pieszo alejki
miasteczka, odwiedzimy lokalną szkołę, kościół i cmentarz
europejskich marynarzy, na którym sławny tu kapitan Protet
został zgodnie ze swoim ostatnim życzeniem, pochowany.
Zabity strzałą przez tubylców, chciał nawet po śmierci pozostać na miejscu i twarzą do wroga strzec europejskiego
porządku, dla którego oddał życie. Jeżeli będziemy mieć
szczęście zobaczymy paradę wyskakujących z wody delfinów.
Po opuszczeniu wyspy, popłyniemy w drogę powrotną do
Ziguinchoru, skąd naszym minibusem dotrzemy na przylądek Cap Skiring, z którego będziemy mogli spojrzeć na
południe i zobaczyć w oddali terytorium Gwinei Bissau.
Po drodze przystanek na obiad. Gwinea Bissau od dawna
jest państwem politycznie niestabilnym, borykającym się
z dużą przestępczością, lokalnymi gangami narkotykowymi
i napadami z bronią w ręku. Dużym zagrożeniem dla odwiedzających to państwo jest również opłakany stan służby
zdrowia i licznie występujące tu śmiertelne choroby. My, na
szczęście udamy się w kierunku północnym i 10 km dalej
dotrzemy do naszego hotelu na dwudniowy wypoczynek
w idyllicznej scenerii. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny.
Plażowanie, odpoczynek przy basenie. Wieczorem kolacja.
Hotel MAYA 3*/basen

 
11. DZIEŃ: ZATOKA BOUCOTTE
Po śniadaniu dzień wolny na wypoczynek I plazowanie, chetni
będą mogli wybrać sie na spacer po plaży lub lokalną okazją
wybrać się do wioski Djémbéring do miejscowego baru
w drodze lub powrocie z lasu gigantycznych poznanych
już w Mlomp dwa dni wczesniej drzew sernikowców. Dla
wypoczywajacych na miejscu w ciągu dnia podany zostanie
obiad. Wieczorem kolacja I atrakcje na brzegu basenu. Hotel
MAYA 3*/basen.
 
12. DZIEŃ: ZATOKA BOUCOTTE – PRZYLĄDEK
SKIRING – WYSEPKA ELOUBALINE – ZIGUINCHOR
Po śniadaniu wyjazd do Oussouye. Po drodze przejażdżka
pirogą przez labirynt lasów mangrowych do małej wysepki
Eloubaline. Na wyspie odwiedzimy miejscową ludność i poznamy ich zwyczaje. Zobaczymy wznoszone tu od lat domy
zapewniające bezpieczne przeczekanie pory deszczowej
i związanych z nią ulewnych deszczy. Powrót do Oussouye
na obiad w restauracji z pięknym widokiem na otaczające nas
zewsząd lasy namorzynowe. Wczesnym popołudniem dalsza
droga do Ziguinchor. Zakwaterowanie w hotelu z widokiem
na rzekę Casamence, czas wolny, wypoczynek przy basenie.
Wieczorem kolacja. Hotel Kadiandoumagne 3*/ basen
 
13. DZIEŃ: ZIGUINCHOR (SENEGAL) – REPUBLIKA
GAMBII – TOUBACOUTA (SENEGAL)
Wcześnie rano, po śniadaniu wyruszymy w drogę na północ
kraju. Tego dnia będziemy przejeżdżali przez najmniejsze
państwo Afryki – Gambię. Z Ziguinchoru pojedziemy drogą
zachodnią, niedaleko wybrzeża oceanu i po godzinie od
wyjazdu z naszego hotelu dotrzemy do granicy. Obywatele
polscy nie muszą posiadać wiz do Gambii. Po odprawie
paszportowej znajdziemy się w innym, acz krajobrazowo
podobnym do Senegalu państwie. Gambia jest byłą kolonią brytyjską i dlatego językiem oficjalnym jest angielski.
Państwo zdecydowanie biedniejsze od Senegalu, o niezbyt
rozwiniętej infrastrukturze ostatnimi latami przeżywa coś
w rodzaju boomu turystycznego. Ze względu na ciepły klimat
i niskie ceny wielu europejskich operatorów turystycznych
wysyła swoich wczasowiczów, szczególnie zimą na wczasy
do Gambii. Będziemy mijali liczne wioski i drogą wśród kolorowych kwiatów i bujnej roślinności dotrzemy do miasta
Serrekunda i do Bandżul-stolicy państwa. Bardzo ciekawym
wydarzeniem tego dnia będzie przepłyniecie promem rzeki
Gambia, w typowej lokalnej atmosferze, tłumu podróżujących
Gambijczyków, rzeczywistości bogatej w kolory i zewsząd
docierający do nas hałas. Po przepłynięciu rozlewiska rzeki
Gambia, kilkanaście kilometrów dalej dotrzemy do granicy senegalskiej. Niedługo później dotrzemy do znanego turystom
i przyjeżdżającym licznie do Gambii i Senegalu wczasowiczom
rezerwatu Fathal, miejsce to znane jest przede wszystkim
dzięki oferowanym spacerom z lwami. W rezerwacie żyją
żyrafy, lwy, nosorożce, guźce, antylopy, zebry i wiele innych.
Rezerwat jest jedynym miejscem proponowanym w wycieczce po Senegalu jako wizyta fakultatywna, a to ze względu, że
nie każdy z nas będzie miał ochotę bezpośrednio obcować
z dorosłymi lwami i pójść z nimi na spacer, a atrakcje te są
dość drogie i musiałyby stanowić koszt każdego uczestnika.
Trzy dni później w planie objazdu są odwiedziny rezerwatu
Bandia, dwukrotnie większego, które zwiedzać będziemy
z okien samochodów 4×4. Uwzględniając życzenie chętnych
zapoznania się osobiście z lwami, reszta grupy będzie mogła
odpocząć w cieniu parasoli lokalnej restauracji i napić się
zimnych napoi. Późnym popołudniem dojedziemy do pobliskiej miejscowości Toubacouta gdzie nastąpi zakwaterowanie
w hotelu. Czas wolny, kolacja. Hotel Keur Salom 3* / basen
 
14. DZIEŃ: TOUBACOUTA – JOAL FADIOUTH
Po śniadaniu dalsza droga. Znajdziemy się w Narodowym
Parku Delty Saloum wpisanej na listę dziedzictwa UNESCO.
Wśród przepięknych widoków, licznych rozlewisk wodnych,
towarzyszacych nam zewsząd ptaków i soczystej zieleni
dotrzemy do serca rezerwatu tzw. wspólnoty Palmarin.
Zakwaterowanie w hotelu baobabów. Nasze bungalowy
zawieszone będą na czubkach rosnących tu baobabów, ci
z nas którym nie dopisze szczęście ze względu na ograniczoną ilość domków na baobabach zakwaterowani będą
w bungalowach pobliskiej laguny, czas wolny, wypoczynek.
Wieczorem kolacja. Hotel Teragora Le Lodge des Collines
de Niassam 3* /basen naturalny
 
15. DZIEŃ: JOAL FADIOUTH – MBOUR
Po śniadaniu, które zjemy podziwiając poranny na widok
lagunę i otaczających lasów na tle rozlewiska wody i wszechobecnych ptaków wsiądziemy na naszego minibusu i nie
spiesząc się pojedziemy do miejscowości Joala, ciekawej

ze względu na mały rybacki porcik, gdzie zjemy przepyszny obiad w słynnej z grillowanych ryb restauracji Finio. Po
obiedzie popłyniemy łodzią na wyspę Fadiouth znaną z plaż
z rozdrobnionych i pokruszonych muszli. Domy na wyspie
w większości zbudowane są na palach ażeby uchronić
mieszkańców przed kaprysami natury. Odwiedzimy lokalny
cmentarz słynny z tego, że pochowani są tu zarówno Katolicy
jak i Muzułmanie. Cmentarz jest świadectwem pokojowego
i przyjaznego wzajemnie współistnienia Wiernych obu religii.
Po uliczkach miasteczka zobaczymy licznie biegające w stanie wolnym prosiaki i towarzyszące im szczekające psy. Po
opuszczeniu miejscowości Joala udamy się w dalszą drogę do
naszego hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny, plaża, basen.
Wieczorem kolacja. Hotel Africa Queen 3* / basen
 
16. DZIEŃ: MBOUR
Po śniadaniu dzień wolny z przerwą na obiad a wieczorem
na kolację. Plażowanie i inny wg upodobań wypoczynek.
Hotel Africa Queen 3* / basen
 
17. DZIEŃ: MBOUR – REZERWAT BANDIA –
WYSPA GOREE – DAKAR – WARSZAWA
Po śniadaniu wyruszymy w drogę powrotną do Polski, ale
zanim wylądujemy w Warszawie czekac nas będzie jeszcze
sporo niezapomnianych wrażeń. Z rana odwiedzimy bardzo
znany w Senegalu Rezerwat Bandia. Relatywnie nieduży ale
o powierzchni 35 km2 oferuje cudowne przeżycia dzięki
wycieczkom safari 4×4 i mozliwości zobaczenia żyjących tu
na wolności żyraf, zebr, nosorożców, małych i wielkich antylop, bawołów. W rezerwacie łatwo spotkać strusie I natknąć
sie na żółwie olbrzymie. W rzeczkach płynacych w obrebie
rezerwatu licznie żyją krokodyle. Sam park poza wystepującą
tu różnorodną fauną słynie z dużej ilości i wielkich rosnących
tu baobabów. Będzie to czas na ostatnie i piękne zdjęcia
z pobytu w Senegalu. Obiad zjemy w restauracji znajdującej
się nad jeziorkiem pełnym krokodyli. Uzbrojeni w kijki do odstraszania małp, chcących nam ukraść coś z talerza będziemy
starali się zjeść co nam podano. Po obiadzie ruszymy w dalszą
drogę. Dotrzemy do stolicy Senegalu – Dakaru. Wczesnym
popołudniem udamy się stateczkiem łączącym Dakar z wyspę
Goree na zwiedzanie tej historycznej wyspy wpisanej na
listę dziedzictwa UNESCO. Ta mała wyspa-miasteczko, ze
swoimi malowniczymi XVIII wiecznymi domkami z różowymi,
żółtymi i pomarańczowymi fasadami jest jednym zmiejsc
które koniecznie musieliśmy odwiedzć będąc w Senegalu.
Zwiedzanie wysepki odbędzie sie pieszo, nie ma tu samochodów z szacunku dla tragicznej przeszłości wyspy. Zobaczymy
Muzeum Niewolników I inne przypominajace dawne czasy
miejsca. Chwila odpoczynku i powrót na ląd do Dakaru.
Przed wyjazdem na lotnisko zatrzymamy się w zaprzyjaźnionym z lokalną agencją hotelu aby sie odswieżyć, wziąć
prysznic i chwilę odpocząć przed czekająca nas podróżą do
Polski. Następnie transfer na lotnisko. Pożegnanie naszych
senegalskich przewodników, formalności celno-paszportowe
i odlot przez jedno z lotnisk europejskich do Warszawy.
 
18. DZIEŃ: WARSZAWA
W godzinach południowych lądowanie w Warszawie.

TERMIN I CENY: 

18 DNI

27.12.2018–13.01.2019

7500 PLN + 2450 EUR

30.08.2019–16.09.2019

5750 PLN + 2450 EUR

19.10.2019–05.11.2019

5750 PLN + 2450 EUR

02.11.2019–19.11.2019

5750 PLN + 2450 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Dakar –
Warszawa (z przesiadką)
• zakwaterowanie wg programu (hotele 3* z basenami oraz
jeden nocleg w namiotach – obozowisko na pustyni)
• śniadania i kolacje na całej trasie
• transfery i transport
• opiekę polskiego przewodnika
• opiekę przedstawiciela lokalnego biura podróży
• bilety wstępu
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• posiłków niewymienionych w programie
• napojów do posiłków poza śniadaniami
• zwyczajowych napiwków: łącznie 80 EUR
• ew. opcjonalny spacer z lwami w rezerwacie Fathala
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 480 EUR

WWW.OPALTRAVEL.PL
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SUDAN – PĘTLA PÓŁNOCNA

OD 6 OSÓB

15 DNI

� Dla prawdziwych żądnych przygód podróżników � Noclegi w namiotach (poza Chartumem) � Dziewicze, piękne krajobrazy
� Antyczne egipskie i meroickie świątynie � Piramidy � Spotkania z ludźmi i wielbłądami � Wyśmienita kuchnia
� Niezwykły smak i aromat sudańskiej kawy � Niezapomniane noce pod rozgwieżdżonym afrykańskim niebem
 1. DZIEŃ: WYLOT Z WARSZAWY
Spotkanie grupy na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie
i wylot do Chartumu.
 2. DZIEŃ: CHARTUM – JEBEL EL HOSH
Przylot do Chartumu w godzinach porannych. Przejazd nad
brzeg Nilu Błękitnego do Blue Nile Sailing Club – krótki
odpoczynek czas przeznaczony na odświeżenie po podróży.
Był to klub żeglarski założony przez Anglików. Zachowały się
tam stare żaglówki (wciąż na chodzie) oraz Melik – okręcik
używany w trakcie Kampanii Sudańskiej w 1899 przez armię Kitchenera. Po śniadaniu zwiedzanie pobliskiej Katedry
Św. Mateusza oraz Cmentarza Żołnierzy Commonwealthu.
Wyjazd na północ – ponad 250 km asfaltowej drogi. Nocleg,
nocujemy w namiotach na pustyni w rejonie Jebel El Hosh.
 3. DZIEŃ: JEBEL EL HOSH – KERMA
Śniadanie, następnie przejazd z Jebel El Hosh do Starej
Dongoli – w VII-XIV stolicy chrześcijańskiego Królestwa
Makuria. Zwiedzimy ruiny katedry i klasztoru. Następnie
przemieszczamy się do Kerma – pierwszej stolicy pierwszego
państwa Kusz. Początki państwowości królestwa Kerma to
2500 rok p.n.e. Upadek nastąpił w 1500 r. p.n.e. po ekspedycji faraona Totmesa I. Zwiedzimy Zachodnią Deffufa
i Muzeum Cywilizacji Kerma. Kolacja i Nocleg w Tumbus.
 4. DZIEŃ: SESIBI – SOLEB
Śniadanie, zwiedzanie pozostałości egipskiego kamieniołomu,
spacer w okolicach Trzeciej Katarakty Nilowej. Przejazd do
Delgo skąd przeprawimy się promem na zachodni brzeg
Nilu. Zwiedzamy wybudowaną na polecenie Echnatona
(Amenhotepa IV) świątynię Atona w Sesibi. Stąd udajemy
się na nocleg w domu nubijskim niedaleko Soleb. Kolacja
i Nocleg w Soleb.
 5. DZIEŃ: SOLEB – WYSPA SAI
Śniadanie, zwiedzanie świątyni Amona w Soleb wybudowanej
na polecenie Amenhotepa III oraz pozostałości świątyni
w Sedeinga poświęconej małżonce tego faraona. Kolacja
i nocleg – na wyspie Sai.
 6. DZIEŃ: WYSPA SAI – JEBEL BARKAL
Śniadanie, zwiedzamy wyspę Sai (stanowiska archeologiczne,
a także jedno z ostatnich miejsc w Sudanie, gdzie można
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spotkać krokodyle) – a następnie przejazd przez Dongolę
jedziemy aż do Karimy (starożytnej Napaty) do podnóża
wzgórza Jebel Barkal. Jeśli czas nam pozwoli – zobaczymy
zachód słońca ze wzgórza. Kolacja i nocleg w rejonie Jebel
Barkal, z widokiem na piramidy.
 7. DZIEŃ: KARIMA
Śniadanie. Tego dnia zwiedzamy okolice Karimy – drugiej po
Kerma stolicy państwa Kusz. Pozostałości świątyni Amona
w Jebel Barkal oraz nekropolie królewskie (piramidy) w El
Kurru i Nuri.
 
8. DZIEŃ: WYSPY AL KASINGER – ATBARA –
PUSTYNA BAYUDA
Dzień 8. Śniadanie, Po śniadaniu wybierzemy się na wycieczkę łodzią po Nilu w zielony (sic!) rejon wysp al Kasinger.
Następnie jedziemy na wschód, w stronę Atbary. Nocleg
w sercu pustyni Bayuda przy wygasłym wulkanie Hosh El
Delan, „przedsionek diabła”.
 
9. DZIEŃ: MEROE
Śniadanie, Przejazd do Meroe. Okolice Meroe to tereny
trzeciego państwa nubijskiego – Królestwa Meroe – okres
pomiędzy III w p.n.e. i III n.e. Zwiedzanie kompleksu piramid.
Nocujemy w bezpośrednim sąsiedztwie piramid.
 10. DZIEŃ: SHENDI – NAGA
Śniadanie, ciąg dalszy zwiedzania piramid i pobliskich ruin
Królewskiego Miasta. Następnie udajemy się do Shendi,
a stamtąd do kompleksu świątynnego Naqa z czasów królestwa Meroe. Kolacja i nocleg przy świątyniach.
 
11. DZIEŃ: MUSAWWARAT ES-SUFRA
Śniadanie, przejazd do pobliskiego Musawwarat es-Sufra,
tutaj będziemy mieli możliwość obejrzeć największy zachowany meroicki kompleks świątynny w Sudanie. Po południu
– przejazd do Szóstej Katarakty na Nilu. Kolacja i nocleg.
 
12. DZIEŃ: CHARTUM
Śniadanie. Powrót do Chartumu. Zakwaterowanie w luksusowym 4* zabytkowym Grand Hotelu nad brzegiem Nilu.
Zwiedzanie pobliskiego Muzeum Narodowego z imponującymi zbiorami. Wizyta u zbiegu Nilów Błękitnego i Białego.
 
13. DZIEŃ: CHARTUM
Śniadanie. Omdurman – wizyta na suku, Muzeum Kalifa

Abdullahiego oraz Grobowiec Mahdiego postacie znane
z powieści Henryka Sienkiewicza ‚W pustyni i w puszczy”.
O zachodzie słońca będziemy oglądać obrzędy Sufi przy
grobie Szejka Hamad al Nil.
 
14. DZIEŃ: CHARTUM – WYLOT DO WARSZAWY
Śniadanie. Zwiedzanie miasta: spacer po centrum Chartumu
(w trakcie którego zobaczymy m.in. Suk Arabski oraz Wielki
Meczet z zewnątrz), w miarę możliwości – Republican Palace
Museum (muzeum historii współczesnego Sudanu), Wyspa
Tuti. Obiad pożegnalny, w nocy transfer na lotnisko.
 
15. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

15 DNI

27.01.2019–10.02.2019

3990 PLN + 2110 USD

04.11.2019–18.11.2019

3990 PLN + 2110 USD

02.12.2019–16.12.2019

3990 PLN + 2110 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Chartum –
Warszawa (z przesiadką)
• zakwaterowanie w namiotach i domach nubijskich,
w Chartumie w hotelu 4*
• śniadania, lunche i kolacje w dniach 2–13
• transport mikrobusami i 4×4
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie oraz
anglojęzycznego przewodnika lokalnego
• pozwolenie na fotografowanie
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy sudańskiej oraz opłat wjazdowych i wyjazdowych
• opłat za pozwolenie na filmowanie
• zwyczajowych napiwków

SUDAN – PĘTLA WSCHODNIA WYPRAWA

12 DNI

� Dla prawdziwych żądnych przygód podróżników � Noclegi w namiotach (poza Arkawit, Port Sudan, Chartumem)
� Kultura meroicka z zachowanymi śladami dawnej kultury egipskiej i greckiej � Piramidy i Królewskie Miasta
� Bastion Zakonu Sufickiego � Niezapomniane noce pod rozgwieżdżonym afrykańskim niebem
 1. DZIEŃ: WARSZAWA WYLOT
Zbiórka w hali wylotów na lotnisku Chopina, przelot do
Chartum.
 2. DZIEŃ: CHARTUM
Przybycie do stolicy Sudanu w godzinach porannych. Transfer
do Blue Nile Sailing Club nad brzegiem Nilu Błękitnego.
BNSC to klub żeglarski założony przez Anglików w czasach
kolonialnych – obecnie popularny wśród sudańskiej klasy
średniej. Można tam podziwiać wciąż działające stare żaglówki oraz stojący na brzegu Melik – jedna z kanonierek
używanych w trakcie Kampanii Sudańskiej w 1899 roku przez
armię Kitchenera. Następnie krótki odpoczynek z możliwością
skorzystania z prysznica. Po śniadaniu zwiedzanie pobliskiej
katedry Św. Mateusza oraz Cmentarza Żołnierzy Commonwealthu. Wyjazd na północ (ok. 200 km). Nocleg w Naqa.
 3. DZIEŃ: NAQA – MUSAWWARAT
Po śniadaniu zwiedzanie kompleksu świątynnego Naqa
z czasów królestwa Meroe (III p.n.e. – IV n.e.) – jednej z największych starożytnych ruin w kraju z dwiema świątyniami
poświęconymi bogu Amunowi – urodzaju, wiatru i płodności,
oraz Apedemakowi – bogu wojownikowi o głowie lwa. Przejazd do pobliskiego Musawwarat es-Sufra, gdzie zobaczymy
największy zachowany meroicki kompleks świątynny w Sudanie. Nocleg w Musawwarat w namiotach.
 4. DZIEŃ: MEROE
Śniadanie. Transfer do Meroe, dawnej stolicy królestwa
Kusz, dalej posiadającej ślady starożytnej kultury Egipskiej
i Greckiej. Kompleks archeologiczny zawiera w sobie m.in.
nekropolię w postaci niewielkich grobów i piramid, resztki
zabudowy miejskiej oraz świątynię Amona. Zwiedzanie piramid i Królewskiego Miasta. Nocleg w namiotach niedaleko
piramid.
 5. DZIEŃ: ARKAWIT
Śniadanie. Transfer do Arkawit (przez Suakin, około 600 km
drogi). Nocleg w hotelu.
 6. DZIEŃ: PORT SUDAN
Śniadanie. Zwiedzanie Port Sudan (obecnie główne sudańskie
miasto portowe), założony przez Brytyjczyków w 1909 r.
jako główny punkt eksportu bawełny, sezamu i sorgo oraz

końcowa stacja kolei łączącej Nil z morzem czerwonym,
która owe surowce dostarczała. Na miejscu rejs motorówką
i snorkowanie w Morzu Czerwonym. Sudańskie wybrzeże to
dziewicze rafy koralowe, gdzie niewiele zmieniło się od kiedy
eksplorował je kapitan Jacques Cousteau. Nocleg w hotelu.
 7. DZIEŃ: SUAKIN
Opcjonalnie: zwiedzanie opuszczonego starego miasta
zbudowanego na rafie koralowej – Suakin. Niegdyś znany
z miana ostoi chrześcijańskiej ze względu na rolę punktu
startowego etiopskich pielgrzymek do Jerozolimy. Dziś znane
jako ostatnie centrum niewolnictwa. Sudan właśnie wynajął
Suakin Turcji i wstęp dla turystów jest ograniczony. Następnie
transfer do Kassala pod granicą z Erytreą (prawie 500 km).
Nocleg w namiotach.
 8. DZIEŃ: KASSALA
Cały dzień pobytu w mieście Kassala malowniczo położonego
u stóp Gór Taka. Pierwotnie powstała jako garnizon dla wojsk
egipskich w 1834 r. Dziś jest ośrodkiem handlowo-usługowym dla okolicznego przemysłu rolniczego, wytwarzającego
bawełnę i żywność. Kassala to również bastion zakonu sufickiego Khatymya od ponad stu lat walczącego o wpływy
z rodziną Mahdich. W programie m.in. zwiedzanie meczetu
i grobu sufickiego szejka Hassana oraz wizyta u Arabów
Rashaida – hodowców wielbłądów. Nocleg w namiotach.
 9. DZIEŃ: CHARTUM
Transfer do Chartumu – po drodze przystanek w Abu Harazi,
wiosce zamieszkałej przez wyznawców sufizmu. Jest to wiara
polegająca na stoicyzmie (nie przejmowaniu się niczym) oraz
nie nadawaniu wagi rzeczom materialnym, wierzą oni także
w jedność rzeczywistości. Nocleg w Grand Hotel Villa nad
brzegiem Nilu Błękitnego.
 10. DZIEŃ: CHARTUM
Śniadanie. Wizyta w Muzeum Narodowym gromadzącym bogate zbiory sztuki nubijskiej, freski z Faras, uratowane przed
zalaniem wodami Jeziora Nasera i przeniesione tutaj antyczne
świątynie oraz mniejsze zabytki pochodzące z wykopalisk
archeologicznych. Następny przystanek to zaobserwowanie
połączonych Nilów (błękitnego oraz białego) tworząc główny Nil na wyspie Tuti. Kolejny etap to wizyta w arabskim

suk, czyli targowisku gdzie można nabyć wiele ciekawych
pamiątek oraz wyrobów arabskiej kultury i Wielki Meczet.
 11. DZIEŃ: OMDURMAN
Śniadanie. Wizyta po suku w Omdurmanie. Następnie
zwiedzanie domu Chalifa – glinianej rezydencji należącej
do Abdullaha ibn Sajjda Muhammada Chalify, przywódcy
powstania Sudańskiego. Dom pełni teraz funkcję muzeum
historii mahdyzmu. Zwiedzanie grobowca Mahdiego – poprzednika Abdullaha (postacie znane z „Pustyni i Puszczy”.
Wieczorem oglądamy ceremonię (‘zikr’) derwiszy sufi Qadiriyah przy grobie szejka Hamada al. Nil w Omdurmanie.
Obiad pożegnalny, transfer na lotnisko.
 12. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

12 DNI

05.03.2019–16.03.2019

4120 PLN + 1990 USD

15.10.2019–26.10.2019

4120 PLN + 1990 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Chartum –
Warszawa (z przesiadką)
• zaakwaterowanie w namiotach w Arkawit, Port Sudan
i w Chartumie w hotelach
• ś niadania, lunche i kolacje
• transport mikrobusami i 4×4
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie oraz
anglojęzycznego przewodnika lokalnego
• pozwolenie na fotografowanie
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy sudańskiej oraz opłat wjazdowych i wyjazdowych
• opłat za pozwolenie na filmowanie
• zwyczajowych napiwków
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UGANDA, RWANDA, BURUNDI
GORYLE WE MGLE

15 DNI

� Niesamowity trekking do ostoi goryli górskich � Spotkania z rdzenną kulturą Czarnej Afryki
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – ENTEBBE
Spotkanie na Międzynarodowym Lotnisku im. F. Chopina,
przy stanowisku Opal Travel. Przelot do Entebbe przez jeden
z europejskich portów lotniczych.
 
2. DZIEŃ: ENTEBBE – KAMPALA – PARK
NARODOWY KIBALE FOREST
Przylot do Entebbe, śniadanie i transfer do hotelu na krótki
odpoczynek po długim przelocie. Przejazd do Kampali – stolicy kraju, a następnie wyjazd do Parku Narodowego Kibale
Forest. To prawdziwy raj dla miłośników bliskich spotkań
z naturą – żyje tu ponad 1400 szympansów oraz kilkanaście innych gatunków naczelnych. Po safari obiad i nocleg
w miejscowej lodge’y.
 
3. DZIEŃ: PARK NARODOWY KIBALE FOREST –
BAGNA BIGODI
Śniadanie. Wczesnym rankiem wyjazd w poszukiwaniu szympansów – podczas krótkiego trekkingu przez gęste lasy Kibale
są duże szanse na spotkanie z nimi niemal twarzą w twarz.
Po południu czas na kolejny spacer w głąb dżungli przez
bagna Bigodi – prawdziwe sanktuarium miejscowej fauny
i flory. Powrót do lodge’y, obiad, nocleg.
 
4. DZIEŃ: PARK NARODOWY KIBALE FOREST –
PARK NARODOWY KRÓLOWEJ ELŻBIETY
Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego Królowej
Elżbiety. Po drodze postój nad brzegami uroczego jeziora
w powulkanicznych kraterach – Kasendra Crater Lakes. Po
przyjeździe do Parku i zakwaterowaniu w lodge’y wyjazd
na popołudniowe safari. Powrót do lodge’y, obiad, nocleg.
 
5. DZIEŃ: PARK NARODOWY KRÓLOWEJ
ELŻBIETY – KANAŁ KAZINGA
Śniadanie. Poranne safari w północnej części parku, a następnie relaksujący rejs wzdłuż kanału Kazinga, łączącego
Jezioro Edwarda i Jezioro Jerzego. Wody „Kazingi” zamieszkują królowie afrykańskiej dżungli – potężne hipopotamy oraz
liczne krokodyle nilowe. Powrót do lodge’y, obiad, nocleg.
 
6. DZIEŃ: PARK NARODOWY KRÓLOWEJ
ELŻBIETY – NIEPRZENIKNIONY LAS BWINDI
Śniadanie. Poranne safari w okolicy Ishasa, miejscowości położonej na zewnątrz parku, a następnie przejazd do miejscowości Ruhija nad malowniczym jeziorem Bunyonyi. Jesteśmy
u wrót słynnego nieprzeniknionego Lasu Bwindi (UNESCO),
skąd w głąb dżungli wiodą szlaki do miejsc zamieszkiwanych
przez goryle górskie. Zakwaterowanie, obiad, nocleg.
 
7. DZIEŃ: NIEPRZENIKNIONY LAS BWINDI –
JEZIORO BUNYONYI
Śniadanie. Dla chętnych trekking do miejsc, gdzie można
spotkać goryle (fakultatywny). Po południu przejazd afry-
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kańskimi drogami do nad Jezioro Bunyonyi, obiad i nocleg
w lodge’y nad brzegiem jeziora.
 
8. DZIEŃ: JEZIORO BUNYONYI – PARK
NARODOWY WULKANÓW
Po śniadaniu przejażdżka łódką po Jeziorze Bunyonyi – to
wyjątkowa szansa, by „podejrzeć” życie małych wiosek nad
brzegami jeziora. Po południu przejazd do Parku Narodowego Wulkanów w Rwandzie – to jedna z ostatnich ostoi
goryli górskich, gatunku tak potężnego, a jednocześnie – tak
zagrożonego wymarciem. Obiad i nocleg.
 
9. DZIEŃ: PARK NARODOWY WULKANÓW
Z samego rana ruszamy na spotkanie z przygodą – długo
wyczekiwany trekking śladami goryli. Na miejscu „w towarzystwie” tych niesamowitych zwierząt spędzić możemy tylko
godzinę, jednak jest to przeżycie niezapomniane i niepowtarzalne. W drodze powrotnej odwiedzimy wioskę Iby’ Iwacu,
gdzie możemy spotkać się z unikalną kulturą miejscowych
plemion. Powrót do lodge’y, obiad i nocleg.
 
10. DZIEŃ: PARK NARODOWY WULKANÓW –
GISENYI
Po śniadaniu przejazd nad malownicze jezioro Kivu, gdzie
poznamy siłę tutejszej tradycji – taniec intore. Intore, elitarne
siły wojskowe Rwandy to nie tylko pozostałość dawnych
tradycji, ale także część żyjącej tradycji tego kraju. Taniec
łączy niemal baletowe tańce kobiet, „taniec bohaterów”
wykonywany przez mężczyzn i dźwięki bębnów, tak charakterystyczne dla tej części kontynentu. Wieczorem będziemy
mogli zapoznać się z dziedzictwem kulturowym Rwandy
podczas pokazu tańców i muzyki. Nocleg w hotelu.
 
11. DZIEŃ: GISENYI – GITEGA
Po śniadaniu dość długi (ok. 6 godz.), za to pełen niesamowitych krajobrazów przejazd do Gitega w Burundi, drugiego co
do wielkości miasta tego kraju. Gitega słynie z niezwykłych
tradycji sanktuariów bębnów. Te instrumenty, ściśle kojarzone z Czarną Afryką, noszą nazwę karyenda i są symbolem
Burundi. Mwami – władcy Burundi – „przekładali” rytm bicia bębnów na zasady rządzenia królestwem. Odwiedzimy
sanktuarium bębnów w Gishora, by wysłuchać tradycyjnego
koncertu pełnego hipnotyzujących dźwięków. Powrót do
hotelu, obiad, nocleg.
 
12. DZIEŃ: GITEGA – BUJUMBURA
Śniadanie. Krótki przejazd do Bujumbura, stolicy Burundi.
Ze szczytów wzgórz otaczających miasto rozpościera się
wspaniały widok na jezioro Tanganika. Spacer po najbardziej
interesujących miejscach miasta, w tym, w miarę możliwości,
odwiedziny w polskiej misji. Odpoczynek po trudach podróży.
Nocleg w hotelu.

 
13. DZIEŃ: BUJUMBURA – KIGALI
Po śniadaniu wyjazd do Kigali w Rwandzie. Przebijamy się
przez pokryte zieloną dżunglą wzgórza, małe wioski – każdorazowo obserwując z bliska toczące się w nich życie. Region
ten nosi nazwę „krainy tysiąca wzgórz” i jest jednym z najbardziej urokliwych zakątków w tej części Afryki. Po przyjeździe
na miejsce zakwaterowanie, obiad i nocleg w hotelu.
 
14. DZIEŃ: KIGALI – WARSZAWA
Śniadanie. Zwiedzanie Kigali: centrum miasta, poruszające
Muzeum Ludobójstwa, gdzie możemy poznać trudną i niekiedy bardzo bolesną historię tego kraju. Przedstawione na
licznych zdjęciach i filmach historie to szansa, by zbliżyć się
do prawdziwego życia kontynentu. W zależności od godziny
przelotu czas wolny na zakupy i buszowanie po lokalnych
targach rękodzieła. Transfer na lotnisko, wylot do Warszawy
przez jeden z europejskich portów lotniczych.
 
15. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

15 DNI

10.06.2019–24.06.2019

8290 PLN + 2920 USD

01.07.2019–15.07.2019

7540 PLN + 2920 USD

16.08.2019–30.08.2019

9310 PLN + 2990 USD

16.09.2019–30.09.2019

8290 PLN + 2920 USD

12.11.2019–26.11.2019

7540 PLN + 2920 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty na trasie Warszawa – Entebbe i Kigali – Warszawa
• pozwolenia na trekkingi
• wstępy do parków narodowych
• przejazdy lokalnymi samochodami 4×4
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelach 3*/4*
• wyżywienie: śniadania i obiady, 2 butelki wody mineralnej
dziennie
• opiekę polskiego pilota oraz lokalnych przewodników
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wiz do Ugandy (50 USD), Rwandy (30 USD) i Burundi (40 USD)
• napojów
• zwyczajowych napiwków
• atrakcji fakultatywnych
• dopłaty do pokoju 1-osobowego: 450 USD
• dopłaty do wysokiego sezonu: 750 PLN

Wyprawa z autorem przewodnika National Geographic o Gambii

GAMBIA 

9 DNI
� Wizyta w prywatnym, gambijskim domu � Tradycyjne tańce i obrzędy
� Wizyta w wiosce plemienia chandinka � Rejs na James Island (UNESCO)

 1. DZIEŃ
Spotkanie na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie godz. 11.00,
przelot do Gambi. 19.00 – lądowanie w stolicy Gambii, Banjul.
Przejazd do hotelu.
Dla chętnych nocny spacer po plaży nad oceanem.
 2. DZIEŃ
9.00 – śniadanie.
11.00 – spacer do Senegambia (najbardziej turystyczna
dzielnica w rozległej aglomeracji stolicy jak też w całej
Gambii) oraz wizyta w Bijilo National Park (małpy, gady,
ptaki i naturalny rezerwat przyrody). Zobaczymy obszar,
który jest przykładem jak wyglądałaby przyroda Gambii bez
ingerencji człowieka. Rezerwat licznie zamieszkują przyjazne
dla człowieka małpy z gatunku koczkodana zielonego oraz
płochliwa gereza ruda.
15.00 – obiad.
17.00 – odpoczynek nad oceanem.
20.00 – kolacja.
 3. DZIEŃ
9.00 – śniadanie
10.00 – zwiedzanie centrum postkolonialnego Banjul: sklep
z materiałami, Muzeum Narodowego Gambii. Zwiedzanie
Albert Market – prawdziwego, typowego afrykańskiego targu,
gdzie zaopatrują się mieszkańcy Banjul.
13.00 – Kachikally Crocodile Pool – farma krokodyli i małe
muzeum na terenie kompleksu. Możemy tu poklepać bez
obaw żywe krokodyle i obejrzeć ekspozycję, opowiadającą
przekrojowo o historii i kulturze Gambii.
14.30 – powrót do hotelu
15.00 – lunch w restauracji przy hotelu.
17.00 – wizyta i przyjęcie w prywatnym, gambijskim domu
– podejrzymy prawdziwą atmosferę afrykańskiej rodziny.
Będziemy wspólnie gotować domowy posiłek i zasiądziemy
razem z domownikami do kolacji.
19.00 – dom, w którym będziemy biesiadować odwiedzą
najlepsi w Gambii, utytułowani artyści. Podczas wieczoru kulturowego wysłuchamy występu bębniarzy, obejrzymy z bliska
tańce i egzotykę plemion Gambii. Tradycyjne obrzędy Mandinka i Wolof to Kankourang – rytuał inicjacji, przejścia chłopca
w mężczyznę. Wedle tradycji, w tych stronach Afryki, młody
mężczyzna spędzał samotnie w buszu kilka dni chroniony
przed złymi mocami przez specjalne postacie lwa i jego żon.
22.00 – powrót do hotelu.
 4. DZIEŃ
8.00 – śniadanie.
8.40 – odjazd.
9.00 – Port Banjul, rejs promem do Barra na drugą stronę
rzeki Gambia (rzeka ma w tym miejscu kilkanaście kilometrów szerokości)

11.00 – podróż lokalnym transportem do wioski Albreda,
przystań dla statków wycieczkowych. Punkt wypadowy w
głąb lądu do wioski Jufureh.
12.30 – Jufureh – wioska plemienia Mandinka. To tutaj rozgrywa się akcja w pierwszym rozdziale książki „Roots” -Alex
Haley. Spotkanie z potomkami rodu Kunta Kinteh. Zwiedzanie
muzeum niewolnictwa.
13.30 – lunch
14.30 – rejs na James Island (na liście UNESCO). Położona
samym środku rzeki (szerokość rzeki – ok. 7 km) mała wyspa
jest miejscem, gdzie więziono niewolników (w tym legendarną
postać – Kunta Kinteh) w oczekiwaniu na transport do Ameryki. Strategiczne fortyfikacje brytyjskie, lochy.
16.30 – podróż powrotna do Banjul.
20.00 – powrót do hotelu.
 5. DZIEŃ
8.00 – śniadanie.
8.40 – odjazd do Brufut.
9.00 – Brufut – dzień kulinarny z Yabouh Home Cooking.
Gambijka zaprezentuje cały proces przygotowania najbardziej
tradycyjnych potraw Gambii. Początkiem kulinarnego dnia
będzie wspólna wizyta na targu, zakupy warzyw i potrzebnych produktów. Po powrocie do domu, Pani Ida Cham Njai
zorganizuje kulinarny pokaz. Zaprezentuje techniki gotowania
oraz sposoby na przyrządzanie afrykańskich napojów. Wspólny
obiad.
17.00 – powrót do hotelu i czas wolny nad hotelowym basenem lub na plaży nad oceanem.
20.00 – kolacja.
 6. DZIEŃ
9.00 – śniadanie.
10.00 – odjazd w podróż do granicy z Senegalem.
11.30 – miejscowość Kartong. Zwiedzanie typowej prowincjonalnej gambijskiej wioski. Wizyta w szkole i na targowisku.
12.30 – wyprawa łodziami po rozlewiskach rzeki Gambia do
farm mangrowcowych, gdzie zbierane są ostrygi. Podczas
wyprawy obserwacja ptaków z przewodnikiem.
13.00 – lunch na przystani.
14.00 – podróż powrotna do Tanji, po drodze pola ryżowe
i plantacje orzeszków ziemnych.
17.00 – wybrzeże w Tanji. Zjawiskowa plaża-targ, do której
przed zachodem słońca przypływają setki łodzi rybackich po
dniu połowu z Gambii i Senegalu. Rodziny odbierają połów
od mężczyzn, a na plaży rozpoczyna się targ świeżych ryb.
Zwiedzanie typowych afrykańskich wędzarni ryb.
19.00 – powrót do hotelu.
20.00 – kolacja.
 7. DZIEŃ
9.00 – śniadanie.

10.00 – Wyprawa do Makasutu Forest Park. Makasutu w języku Mandinka oznacza „święty, głęboki las”. To ogromny
(1000 akrów) obszar ze zróżnicowanym ekosystemem: sawannami, lasami mangrowymi, afrykańskim buszem i łąkami.
Podróż łodzią meandrami dorzecza rzeki Gambia. Obserwacja
zamieszkujących ten teren małp z gatunku pawianów. Podczas
dnia w Makasutu lunch.
16.00 – zwiedzanie i zakupy w Brikama Craft Market – urokliwy targ rękodzieła, gdzie nie tylko afrykańskie wyroby się
sprzedaje, ale także w większości wytwarza.|
20.00 – kolacja.
 8. DZIEŃ
9.00 – śniadanie i odpoczynek nad oceanem, plażowanie,
hotelowy basen, wolny czas na spacery, na zakupy pamiątek
i relaks. Dla zainteresowanych możliwość przejazdu taksówką
na targ afrykańskich wyrobów rękodzielniczych.
15.00 – lunch w hotelu, o godz. 17:00 odjazd na lotnisko –
odlot do Warszawy.
 9. DZIEŃ
Przylot do Warszawy ok. godz. 7.00.

TERMIN I CENY: 

13 DNI

04.01.2019–11.01.2019

5300 PLN

25.01.2019–02.02.2019

5300 PLN

08.11.2019–16.11.2019

5300 PLN

30.11.2019–08.12.2019

5300 PLN

CENA OBEJMUJE:
• profesjonalną organizację wyprawy i opiekę nad grupą (autor
przewodnika National Geographic o Gambii wraz z osobami
towarzyszącymi)
• koszty noclegów w komfortowym hotelu z basenem. W tej
samej cenie pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe na
życzenie uczestników.
• pełne wyżywienie na terytorium Gambii (hotelowe śniadanie,
restauracyjny lunch i kolacja).
• transport komfortowym busem i pojazdem typu Safari podczas
trwania całej wyprawy.
• rejsy promem i łodziami
• transfer z lotniska i na lotnisko
• bilety wstępu do wszystkich odwiedzanych miejsc
• dla chętnych konsultacje i porady w dziedzinie fotografii
podróżniczej
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletu lotniczego Warszawa – Gambia – Warszawa koszt ok 2390 PLN/
osobę lot czarterowy

WWW.OPALTRAVEL.PL
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OPERACJA GAMBIA – WYPRAWA SURVIVALOWA

9 DNI

� Lecimy tam aby przeżyć twardą, męską przygodę. Tworzymy zgrany zespół dojrzałych facetów, a nie grupę turystów. Do końca
życia nic nie wymaże nam tej ekspedycji z pamięci � Trasa jaką będziemy podążać jest oddalona od wszelkich szlaków turystycznych.
Autentyzm i nieskażona zachodnią cywilizacją przygoda czyli Afryka naprawdę – oto co przeżyjemy � Będziemy przedzierać się przez
spalony słońcem busz i sprawdzać się w sytuacjach, kiedy zdani jesteśmy w 90% na samych siebie.
 1–2. DZIEŃ: BANJUL – BRIKRAMA
Naszą operację rozpoczynamy od noclegu w położonej niedaleko stolicy Banjul miejscowości Brikama. Tam cywilizacji
doświadczymy podczas naszej wyprawy po raz ostatni.
 3–4. DZIEŃ: BRIKRAMA – PLEMIĘ FULA
Po jednodniowym przygotowaniu do misji, pakujemy swój
land-rover defender, ustalamy dokładny plan, podział ról
i ruszamy w głąb Afryki jako zgrana, silna i zgodna grupa
facetów, mających do wykonania w ciągu tych paru dni parę
zadań. Oddalimy się od stolicy o prawie 400 km na wschód,
aby rozbić nasz obóz w jednej z typowych, przyjaznych wiosek
plemienia Fula, któremu pomożemy…
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AFRYKA

Przez jeden dzień w zamian za gościnę zrobimy to czego
będą od nas potrzebowali. Pomożemy w pracach polowych,
budowlanych lub innych, jakich nie brak nigdy w afrykańskiej
rzeczywistości. Zjemy razem wieczorny posiłek, częstując się
na wzajem swoją kolacją.
 
5. DZIEŃ: MARSZ DO KOLEJNEJ PLEMIENNEJ
WIOSKI
Następnego dnia ruszamy do kolejnej wioski piechotą. Parogodzinny marsz w afrykańskiej temperaturze i w palącym
słońcu dobrze nam zrobi. Na miejscu czekać będzie na nas
jak wszędzie po drodze mnóstwo folkloru. Mówiąc krótko,
tym razem rozkręcamy transową imprezę. Wśród rytmów
bębnów i przy dzikim tańcu tubylców, staniemy się częścią
afrykańskiej rzeczywistości na dobre.
Nigdzie się nie spieszymy. Przeżywamy każdą sytuację
tak długo na ile warto zatrzymać czas. Wciąż pytamy, czy
lokalni ludzie nie potrzebują od nas pomocy.
 
6–7. DZIEŃ: RAJD JEEPEM DO BARRA – PROM
PRZEZ RZ. GAMBIA – TANJI
Kolejnego dnia nasz wierny Defender dowiezie nas do miejscowości Barra, gdzie musimy przeprawić się promem na
drugą stronę rzeki Gambia. To niełatwa operacja – trzeba
wykazać się sprytem i cierpliwością, aby dostać się na prom
w miarę sprawnie. Kiedy dotrzemy z powrotem do cywilizowanej części Gambii rozkładamy swój obóz na plaży w okolicy
miejscowości Tanji.
 8. DZIEŃ: BRIKRAMA
Wieczorem wracamy do miejsca swojego pierwszego noclegu
czyli Brikamy, by udaną przygodę ucztować przy grillowanych
rybach. Zmęczeni i naładowani emocjami odlatujemy do
Europy następnego dnia.
9. DZIEŃ: POWRÓT DO POLSKI

TERMIN I CENY: 
01.03.2019–09.03.2019

13 DNI
4900 PLN

CENA OBEJMUJE:
• opiekę przewodnika oraz instruktora survivalu
•n
 oclegi
•w
 yżywienie
•p
 rzejazdy Land-Roverem Defender
•o
 płatę za prom
•g
 ąbkowe materace do namiotów
•w
 rzątek, wodę butelkowaną i pieczywo
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu Warszawa – Banjul (ok. 2300 zł)
• ubezpieczenia NNW, OC, koszty leczenie (ok. 120 zl)
• namiotów
• prowiantu (najlepiej konserwy mięsne i rybne oraz mięso typu kabanosy lub
kiełbasę o przedłużonej trwałości)
• wydatków własnych na napiwki, pamiątki etc. (zalecamy ok. 50 Euro)
• profilaktyki antymalarycznej (decyzja o rodzaju leży wyłącznie po stronie
uczestnika)

Wyprawa z autorem przewodników National Geographic

EKSPEDYCJA GWINEA 

9 DNI

Wyprawa do Gwinei to ekscytująca podróż do autentycznych sytuacji, miejsc i kultury Afryki Zachodniej. Adresowana jest wyłącznie do
podróżników, gotowych na trudy wyprawy, wynagradzane pięknymi przeżyciami, które pamięta się do końca życia. To nie jest wycieczka
krajoznawcza! To trud warty wyrzeczeń! Będziemy przeprawiać się przez rzeki, podążać godzinami w tumanach afrykańskiego kurzu,
jeść, tańczyć z tubylcami i zapominać co to jest czas. Odczujemy na własnej skórze co oznacza brak prądu, jak wygląda codzienne życie
plemion i co zyskujemy, a co tracimy żyjąc w naszej luksusowej, „kanapowej” cywilizacji. Podczas wspólnej wyprawy dotkniemy czarnego
lądu tak blisko, jak to tylko możliwe. Nie raz zdarzy się, że małe dzieci na nasz widok uciekać będą z płaczem do swoich mam. Będziemy w
miejscach, gdzie mali tubylcy nigdy nie widzieli białego człowieka. Czeka nas przygoda życia. Tam dokąd dotrzemy, Afryki nie da się tylko
zobaczyć, staniemy się jej częścią…
GWINEA: Bezpieczna dla podróżujących. Serdeczna i autentyczna część Afryki. Jest tym zakątkiem kontynentu do
którego w zasadzie nie dotarła cywilizacja. O ile w stolicy
kraju – Conakry istnieje solidna infrastruktura miejska, to
Afryka jakiej doświadczymy na prowincji Gwinei jest podróżą
w czasie o ponad sto lat wstecz. Koszmarne drogi, trud życia
bez wygód i ???????? życia tubylców. Po to doświadczenie
wyprawiamy się na ten koniec świata cywilizacji jaką znamy.
Gwinea to absolutna mekka techniki gry na bębnach. To
miejsce, o którego odwiedzeniu marzą entuzjaści gry na
djembe. Będziemy tam na własne oczy i uszy doświadczać
tego wszystkiego, co stworzyła cywilizacja Afryki. Cywilizacja,
która w tamtej części tego wielkiego kontynentu, muzykę
bębnów doprowadziła do doskonałości.
 1. 
DZIEŃ
Przelot z Warszawa do Konakry (stolica Gwinei). Kolacja.
Nocleg w hotelu o dobrym standardzie.
 
2. DZIEŃ
Śniadanie w hotelu. Przejazd do wioski Sangbarala w okolicach Kankan (region plemienia Malinke). Kolacja i nocleg
w afrykańskich chatach.
 
3. DZIEŃ
Śniadanie afrykańskie. Dzień z życia w afrykańskiej wiosce.
Męska część uczestników spędza pół dnia uczestnicząc w codziennych zajęciach z mężczyznami. W tym samym czasie
kobiety idą do codziennych prac z miejscowymi kobietami.
Obiad. Wyjazd i uczestnictwo w afrykańskim weselu lub
innej autentycznej plemiennej uroczystości. Gwarantujemy
niepowtarzalne i autentyczne przeżycie!
 4. DZIEŃ
Śniadanie. Podróż do kopalni złota. Połowa wioski, w której
mieszkamy, zajmuje się wydobywaniem złota. Jak trudne
i niebezpieczne to zajęcie przekonamy się na własne oczy…
Obiad w wiosce. Podróż do wioski Baro, gdzie nakręcono
materiał do filmu FOLI. Kolacja i obserwacja wieczornego

życia w wiosce.
 
5. DZIEŃ
Śniadanie.Wizyta na afrykańskim targu. Warsztaty gry na
Djembe. Obiad w wiosce. Wieczór muzyczny. Podczas występu uczestniczymy w autentycznych występach plemienia
Malinke.
 6. 
DZIEŃ
Wczesne śniadanie i wyjazd w stronę Conakry – pod wieczór
docieramy na piękną wyspę Roume oddaloną parę kilometrów od stolicy. Kolacja. Nocleg na wyspie.
 7. 
DZIEŃ
Śniadanie. Relaks i dzień na wyspie. Kolacja i nocleg.
 
8. DZIEŃ
Śniadanie. Rejs łodzią do stolicy. Zwiedzanie Conakry, targ
rękodzieła. Obiad. Około 17.00 – lotnisko. 19.45 – wylot
do Europy.
 
9. DZIEŃ
godz. 9.50 lądowanie na lotnisku w Warszawie.
SZCZEPIENIA: Na terenie Gwinei nie występują w obecnym
czasie żadne epidemie i choroby. Żółta książeczka szczepień
nie jest wymagana na granicy, ale na wszelki wypadek warto
zabrać ten dokument ze sobą. Zwyczajowo przed podróżą do
Afryki podróżnicy szczepią się na żółtą febrę, dur brzuszny
oraz żółtaczkę A i B. Zaleca się stosowania profilaktyki antymalarycznej. Większość podróżników stosuje dobrej jakości
repelenty. Można stosować też popularne tabletki Malarone.
UCZESTNICY SAMI DECYDUJĄ JAKI SPOSÓB PROFILAKTYKI ANTYMALARYCZNEJ ZASTOSUJĄ. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW POWINIEN SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIĄ PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ W CELU KONSULTACJI
PRZED WZIĘCIEM UDZIAŁU W WYPRAWIE.
WIZA: Przed lotem musimy dokonać formalności wizowych
w Polsce. W Polsce nie ma ambasady Gwinei. Organizator

uda się osobiście z Państwa paszportami do Berlina w celu
wyrobienia wiz dla uczestników wyprawy. Ważne, aby na
miesiąc przed lotem udostępnić na przynajmniej tydzień paszport organizatorowi w celu dokonania formalności wizowej.
Warunek umieszczenia uczestnika na liście: wpisowe = cena
biletu około 3000 zł (przelewem na konto, kwota zaliczki jest
automatycznie opłatą za przelot i w momencie jej wpłaty
wykupione zostaje miejsce w samolocie). Przed zaksięgowaną wpłatą zawierana jest z uczestnikami umowa cywilno
prawna (do wglądu wysyłamy mailem treść Umowy przed
dokonaniem wpłaty).

TERMIN I CENY: 

9 DNI

12.12.2019–19.12.2019

7600 PLN

CENA OBEJMUJE:
• profesjonalną, organizację bezpiecznej wyprawy i opiekę nad
grupą (autor National Geographic – Dominik Skurzak wraz
z osobami towarzyszącymi)
•k
 oszty noclegów
•p
 ełne wyżywienie (3 posiłki i napoje)
• t ransport podczas trwania całej wyprawy (duży samochód
terenowy)
• r ejsy łodziami
• t ransfer z lotniska i na lotnisko w Conakry
•d
 la chętnych konsultacje i porady w dziedzinie fotografii
podróżniczej
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów lotniczych (ok. 3000 PLN)
• napojów alkoholowych
• kosztu wizy do Gwinei Conakry
• ubezpieczenia

WWW.OPALTRAVEL.PL
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Wyprawa z autorem przewodników National Geographic

KENIA – SAFARI 

14 DNI

� Celem wyprawy jest poznanie jednego z najważniejszych i najbardziej atrakcyjnych krajów Afryki. Prawdopodobnie żaden inny kraj
na kontynencie afrykańskim, nie oferuje tak wielkiej różnorodności krajobrazu, klimatu i kultury. Ponadto Kenia uważana jest za jedno
z najlepszych na świecie miejsc na odbycie safari. � Na obszarze całego kraju znajdziemy niesamowite bogactwo żyjących na swobodzie
egzotycznych zwierząt. Ogromna ilość z nich jest gatunkami endemicznymi, niespotykanymi w żadnym innym miejscu na świecie. Słonie,
krokodyle, lwy, czarne i białe nosorożce, żyrafy, zebry, gepardy, antylopy, hipopotamy, hieny, bawoły – spotkamy je podczas naszej
wyprawy nie tylko w parkach narodowych i rezerwatach ale także na obszarach zamieszkanych przez ludzi.
� Kenia to także barwne wioski zamieszkałe przez żyjące tu od wieków plemiona. Część z nich poznamy osobiście. Udamy się w głąb
kontynentu penetrując w dwa tygodnie ważniejsze regiony tego wielkiego kraju. � Oprócz uczestnictwa w safari, zwiedzania Mombasa,
noclegu na plantacji herbaty, udziału w kulturowych akcentach podczas pobytu w nieodwiedzanych przez turystów rejonach kraju,
rejsu po oceanie będziemy pod koniec naszej wyprawy odpoczniemy na bajkowych plażach nad oceanem Indyjskim. Biały piasek, palmy,
ciepła woda oraz tropikalne wyspy to krajobraz okolic Mombasy. Będziemy tam nurkować w akwenach z rafą koralową i podglądać
żyjące na wolności delfiny. Nie zapomnimy tej wyprawy do końca życia…
 
1. DZIEŃ:
– lot do Nairobi
– lądowanie w nocy lub nad ranem
 
2. DZIEŃ:
– śniadanie w GraceHouse
– Giraffe Center (karmienie żyraf)
– Museum of Karen Blixen (dom autorki powieści „Pożegnanie z Afryką”)
– centrum handlowe dla grupy (karty SIM, kantor, sklep
spożywczy)
– kolacja
 
3. DZIEŃ:
– śniadanie w GraceHouse i wyjazd w trasę
– lunch w Nakuru
– SAFARI NAKURU – park narodowy położony w centralnej
Kenii w Wielkich Rowach Afrykańskim nad płytkim, słonawym
jeziorem tektonicznym Nakuru. Z ssaków spotkać można lwy,
lamparty, hieny, różne gatunki antylop, gazelę Granta, gazelę
Thomsona, dikdika żwawego, koba śniadego. Odradza się
populacja nosorożca czarnego, a spotyka się również nosorożca białego. W 1977 roku z zachodniej Kenii sprowadzono
żyrafy Rothschilda, które znalazły tu niezłe warunki i zaaklimatyzowały się na tym terenie. W wodach jeziora żyją ryby,
mikroskopijne algi i drobne skorupiaki, co przyciąga z kolei
tysiące ptaków. Szacuje się, że w szczytowych okresach może
tu przebywać do dwóch milionów flamingów.
– kolacja w hotelu
 
4. DZIEŃ:
– śniadanie w hotelu
– SAFARI NAKURU – nosorożce
– 12.00 – wyjazd do Kericho
– lunchboxy w drodze
– 15.00 – Kericho-plantacja herbaty i zwiedzanie fabryki.
Kericho – prowincja Rift Valley, u podnóża płaskowyżu wulkanicznego Mau; 36 tys. ośrodek handlowy największego
w Afryce regionu uprawy herbaty; suszarnie herbaty
– kolacja
– nocleg na plantacji w Rey’s hotel
 
5. DZIEŃ:
– śniadanie w Rey’s hotel
– 10.00 – wyjazd do Sega, w drodze lunchboxy
– w drodze KOGELO – wizyta w domu i spotkanie z babcią
Baracka Obamy
– 18.00 – KOBONDO – wieczór z muzykami oraz tancerzami plemienia Luo
– wystawna kolacja regionalna we wsi Kobondo
 
6. DZIEŃ:
– śniadanie w Kobondo
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– wyprawa do lokalnej szkoły, obserwacja życia kenijskiej
wsi, wizyta w sierocińcu.
– lunch
– kolacja przy ognisku
 
7. DZIEŃ:
– śniadanie w Kobondo
– 9.00 – wyjazd w kierunku Masai Mara
– lunchboxy w drodze
– 18.00 – kolacja w obozowisku Aruba Mara na granicy
rezerwatu Serengeti (Masai Mara)
 8. DZIEŃ:
– śniadanie w Aruba Mara
– całodzienne SAFARI w Masai Mara (kenijska część rezerwatu Serengeti). W specjalnie przystosowanym terenowym
mikrobusie z podnoszonym dachem, dzień obserwacji dzikich
zwierząt. Mieszkają tu wszystkie zwierzęta należące do tzw.
Wielkiej Piątki. Żyje tu 3000 słoni, wiele lwów, lamparty, gepardy, a nawet powoli odbudowująca się populacja czarnych
nosorożców. Są też hipopotamy, krokodyle, strusie afrykańskie oraz setki gatunków innych ptaków. Pofalowana sawanna
jest także domem dla antylop, gazeli, bawołów i żyraf.
– lunchboxy na terenie rezerwatu
– wizyta w Talek Village, wiosce Masajskiej. Pokaz plemiennych tańców i śpiewów
– kolacja w obozowisku Aruba Mara
 9. DZIEŃ:
– śniadanie
– 9.00 – odjazd w stronę Nairobi, a następnie w kierunku
granicy z Tanzanią
– lunchboxy w drodze
– wieczór na granicy parku Amboseli (rezerwat dzikich zwierząt z przewagą słoni)
– 18.00 – kolacja w AA Lodges
– nocleg w przepięknym kompleksie AA Lodges Amboseli
(http://aalodges.com/aa-lodges/aa-amboseli/) ze zjawiskowym widokiem na Kilimandżaro – najwyższą górę w Afryce
 10. DZIEŃ:
– 8.00 – SAFARI w Parku Narodowym Amboseli Miejsce
położone na granicy z Tanzanią słynie z dużej różnorodności ptaków (ok. 50 gatunków). Park zamieszkany jest przez
ogromne stada słoni. Ponadto żyją tu między innymi hipopotamy, nosorożce, bawoły, żyrafy, lamparty, pawiany, hieny
i szakale. Teren parku obejmuje południowo-zachodnie stoki
góry Kilimandżaro.
– lunch w hotelu
– ponowny wjazd do rezerwatu na zjawiskowy zachód słońca
wśród dzikich zwierząt i z tłem Kilimandżaro
– kolacja w hotelu

 11. DZIEŃ:
– śniadanie
– wyjazd w stronę Nairobi
– lunchboxy w drodze
– odlot z lotniska w Nairobi do Mombasa
– dojazd do hotelu w Diani Beach
– kolacja
 12. DZIEŃ:
– śniadanie
– odjazd w kierunku granicy z Tanzanią na SAFARI MORSKIE – Wasini
– kolacja w Diani Beach
 13. DZIEŃ:
– śniadanie w hotelu
– zwiedzanie Mombasy, Fort Jesus, Stare Miasto Mombasy
ze sklepami z rękodziełem
– lunch
– odlot z lotniska Mombasa do Nairobi
 14. DZIEŃ:
– nocny lot do Europy

TERMIN I CENY: 

13 DNI

25.01.2019–08.02.2019

10500 PLN

WIELKA MIGRACJA
29.06.2019–12.07.2019

10500 PLN

CENA OBEJMUJE:
• profesjonalne przygotowanie wyprawy i opieka nad grupą
przewodnika – autora National Geographic
• 4 dni i 5 nocy na Safari
• dodatkowy lokalny przelot lub przejazd nową linią kolejową
Nairobi––Mombasa––Nairobi
• noclegi w znakomitych miejscach noclegowych
• pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie)
• transport (terenowy Toyota Land Cruiser LONG typu Safari lub
VAN Toyota HIACE 4×4 typu „safari”)
• opłaty za wszystkie parki narodowe i bilety wstępu do
odwiedzanych miejsc
• rejsy łodziami i promem
• koszt lokalnych imprez kulturowych
• porady i konsultacje w dziedzinie fotografii podróżniczej
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• opłaty za wizę (50$ na lotnisku w Nairobi)
• kosztu biletu lotniczego Warszawa – Nairobi – Warszawa (ok. 2800 PLN,
w terminie letnim – ok. 3000 PLN)
• ubezpieczenia
• ew. napiwków, napojów, etc.

Wyprawa z autorem przewodników National Geographic

EKSPEDYCJA MAROKO
TAJEMNICZY ŚWIAT MAROKAŃSKICH BEREBERÓW 

8 DNI

To nie jest wycieczka turystyczna. Maroka nie zwiedzamy, podróżujemy raczej do świata baśni. Nasza podróż to wyprawa do ukrytego
przed zwykłymi turystami świata kultury berberyjskiej, osadzonej w oszałamiającej pięknem przyrodzie. Docieramy tu po to, aby
ten baśniowy świat zrozumieć i stać się jego częścią. Wyprawę można podzielić na 3 fazy: egzotyczny Marrakesz, monumentalny
Atlas magiczna pustynia, gdzie w karawanie wielbłądów doświadczamy wędrówki przez Saharę. Malownicze zakątki tej części
Afryki są wielce intrygujące, a kulturowa odmienność tak wielka, że tygodniowa wyprawa zmienia zupełnie nasze widzenie świata.
Pod kolorowymi strojami, dywanami i muzyką tworzącymi klimat z „baśni tysiąca i jednej nocy”, staramy się rozszyfrować wielką zagadkę
kultury Berberów. W tym celu przemierzamy całe południe kraju, aż po Saharę, aby odpowiedzi poszukać w ośnieżonych szczytach gór
Atlas, ciszy pustynnych wydm i czerni nocnego saharyjskiego nieba.
INFORMACJE O KULTURZE BERBERÓW
Kim są Berberowie, uznawani za rdzennych mieszkańców
Afryki Północnej? Nie są Arabami. Dokładne ich pochodzenie
do dziś pozostaje tajemnicą. Wyróżniają się na tle ludności
arabskiej specyficzną fizjonomią. Ich skóra jest jaśniejsza i często zdarza się, że spotkamy Berbera z niebieskimi lub zielonymi oczami i jasnymi włosami. Ten 20-sto milionowy naród
intrygujący podróżnych, badaczy kultury i historyków, nigdy
nie uznał żadnej władzy zwierzchniej, a berberyjska kultura
nie poddała się wpływom arabskim. Pytani co postawiliby na
pierwszym miejscu w hierarchii ich potrzeb, odpowiadają bez
namysłu – „wolność”. To naród niezwykle dumny z własnego
pochodzenia i historii. Łatwo obrazić Berbera nazywając go
Marokańczykiem bowiem Berberowie nie identyfikują się
z państwem, w granicach którego żyją podkreślając, że nie
czują się częścią tworu, który uległ kolonizacji. Obraźliwe
jest również nazywanie ich Arabami. Berberowie to jeden
z najciekawszych ludów Afryki Północnej. Nazywają siebie
Amazigh (Imazighen), w tłumaczeniu: „ludzie wolni”. To władcy
gór i pustyni. Nieposkromieni, dumni i moralnie zdrowi. Podróż
do ich świata jest jednym z najbardziej fascynujących przeżyć,
jakie podróżnik może sobie zafundować.
 1. DZIEŃ
Wylot z Warszawy i lądowanie w Maroku. Zakwaterowanie
w Marakeszu.
 2. DZIEŃ
Dzień w Marakeszu. Medina (warowne miasto z drugiej
poł XI w. nieomal nie zmienione do czasów obecnych.
W 1985 roku Medyna w Marrakeszu została wpisana na
listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Za panowania Almohadów na przełomie XII i XIII wieku Marrakesz
był stolicą wielkiego imperium, ciągnącego się od wybrzeży
Oceanu Atlantyckiego aż po Trypolitanię).
 3. DZIEŃ
Śniadanie w hotelu, a następnie wyjazd w kierunku gór Atlas:
– Imi Nifri „caves” – naturalny most skalny w górskiej okolicy
miasta Demnate
– przejazd przez Atlas wysoki (wzniesienia ponad
3000 m n.p.m. – malownicze wioski, zimą odcięte przez
śniegi od świata)
– lunch w głębi Atlasu wysokiego (Tassaout)
– zjazd na drugą stronę pasma górskiego
– Skoura Oasis – wejście do kasby Amridil (przykład typowej
fortecy rodzinnej z możliwością zapoznania się z historią
tego typu budowli)
– przejazd przez „Dolinę Różaną” – region słynny z produkcji
najlepszych olejków różanych i wody różanej, używanych
w kosmetyce i gastronomii
– Berberyjscy nomadowie mieszkający w grotach, wydrążonych w pofałdowanym terenie skalnej pustyni. Obserwacja
warunków ich życia. Degustacja tradycyjnej herbaty miętowej
przyrządzonej przez mieszkańców groty.
Kolacja i nocleg w Hotel Babylon Dades w zjawiskowym

wąwozie Dades (przeplatanka wyrzeźbionych przez rzekę
rozpadlin, z ciemnoczerwonymi skałami).
 4. DZIEŃ:
Śniadanie w hotelu. Odjazd doliną Dades do kolejnego,
jednego z najpiękniejszych wąwozów, w tej części świata
– wąwozu Todra, geologicznego skarbu Maroka
– Erfud – wizyta w manufakturze, gdzie obrabia się kamień
z wykopalisk, bogaty w prehistoryczne skamieniałości roślin
i zwierząt (okolice Erfoud słyną z cennych skał metamorficznych.
W okresie dewonu, ery paleozoicznej, około 380 milionów
lat temu, po wycofaniu się z tych terenów oceanu, z powodu różnych czynników naturalnych jak brak tlenu, ruchów
tektonicznych i wysokiej temperatury, teren ten stał się
bogatym źródłem skamieniałości).
– Rissani – autentyczny targ małego berberyjskiego miasta
– lunch w drodze
– Merzouga – miasto na granicy pustyni
– lokowanie bagaży w hotelu Nomad Palace
Początek karawany wielbłądami na pustynię (w miejscu,
z którego wyruszamy zaczyna się Sahara). Zabieramy ze
sobą wyłącznie niezbędny bagaż ograniczony do małego
plecaka.Kolacja w namiotowym obozowisku na pustyni z towarzyszeniem muzyków – berberyjskich nomadów. Noc pod
namiotami na Saharze.
 5. DZIEŃ
Śniadanie w obozowisku. Start karawany na wielbłądach
w stronę pustyni kamienistej, przystanek w napotkanym
siedlisku, zamieszkałym przez Berberów, herbata i odpoczynek w cieniu ich „domostwa” czyli rozwieszonych na
pustyni baldachimów z owczej wełny. Lunch berberyjski.
Kopalnia i wymarłe miasto widmo na pustyni (opuszczone
miasto z gliny, zamieszkałe kiedyś przez niewolników pracujących w pobliskiej kopalni czarnego proszku antymonowego).
Powrót wielbłądami do hotelu Nomad Palace (hotel z basenem). Kolacja. Koncert etnicznej muzyki w wykonaniu
potomków czarnoskórych niewolników
 6. DZIEŃ
Śniadanie w hotelu. Wyjazd w kierunku Warzazat, w drodze
krajobrazy sawannowe z licznymi akacjami wśród gór bogatych w kopalnie minerałów
– łańcuch górski Antyatlas, lunch w Nkob – wzgórzu z typową
zabudową berberyjskiego miasta
– oaza palmowa w dole koryta wysychającej rzeki
– Tamnougalt – piękne miasteczko i Kasba w dolinie Wadi
Dara (miejsce, gdzie idące z Timbuktu przez Saharę karawany zmieniały środek transportu z wielbłądów na konie,
dokonując też na miejscu handlu wymiennego)
– spacer po labiryncie uliczek wymarłego miasta, Wizyta
w jednym z zamieszkałych jeszcze domów.
Kolacja i nocleg w klimatycznym Tamnougalt.
 7. DZIEŃ:
Śniadanie w hotelu. Odjazd w stronę Warzazat, piękne-

go miasta leżącego pomiędzy górami Atlasu Wysokiego
i Antyatlasu.
– Ajt Bin Haddu (ufortyfikowana osada (ksar), wpisana w 1987
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Osada położona
jest na zboczu wzgórza, nad porośniętymi palmowym gajem
brzegami rzeki Warzazat. Ze względu na swoje położenie
między Marrakeszem a Warzazatem miała w przeszłości
duże znaczenie jako miasto handlowe na trasie karawan. Ze
względu na malowniczość osady, kręcono tu szereg filmów,
min.: Klejnot Nilu, Gladiator, Gra o tron.
– kopalnia soli (możliwość wejścia do działającej do dziś
kopalni soli i obserwacji prymitywnej pracy górników, wydobywających sól starymi metodami). Lunch regionalny (lokalny
Tajin – kleista wołowina w sezamie z dodatkiem fig, śliwek,
szafranu, kminu i kurkumy).
– Telouet – Zamek Paszy Glawi, zwanego władcą Atlasu
Popadająca w ruinę twierdza z baśni 1001 nocy (fascynująca historia dyktatora, który panował prze parę pokoleń na
terytorium od Marakeszu aż po Saharę).
Odjazd w stronę Marakeszu przez przełęcz Tishka (Atlas
wysoki, przełęcz na wysokości 2260 m n.p.m.).
Przystanek w punkcie sprzedaży oleju arganowego – słynnego zna całym świecie specyfiku kosmetycznego i spożywczego nazywanego „płynnym złotem Maroka”.
Kolacja i nocleg w Marakeszu.
 8. DZIEŃ
Śniadanie w hotelu. Wylot do Polski.
TERMIN I CENY: 
27.04.2019–04.05.2019

8 DNI
5700 PLN

CENA OBEJMUJE:
• przelot czarterowy Warszawa – Maroko – Warszawa
(ok. 1200 PLN)
•p
 rofesjonalną organizację wyprawy i opiekę nad grupą
(Dominik Skurzak wraz z osobami towarzyszącymi)
•k
 oszty noclegów w komfortowych hotelach (pokoje
jednoosobowe bez dopłaty lub dwuosobowe na życzenie
uczestników) i w obozowisku namiotowym na pustyni
•w
 yżywienie (wraz z wodą) na terytorium Maroka (hotelowe
śniadanie i kolacja)
• t ransport samochodami terenowymi podczas trwania całej
wyprawy
•w
 yprawy na wielbłądach
• a kcenty kulturowe i koncerty muzyczne
• t ransfer z lotniska i na lotnisko
• 7 dni wspólnego fotografowania, konsultacji i porad
w dziedzinie fotografii podróżniczej
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• ubezpieczenia
• napojów alkoholowych
• lunchu
• napojów gazowanych i smakowych
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Wyprawa z autorem przewodników National Geographic

UGANDA & RWANDA – EKSPEDYCJA 

11 DNI

� Pobyt na skraju dżungli równikowej, obserwacja najbliższych nam genetycznie stworzeń na ziemi – szympansów. Spędzimy z nimi
poranek, w samym środku lasu deszczowego, towarzysząc im podczas poszukiwania pożywienia, a także obserwując, jak zawiązują się ich
więzy rodzinne, jak opiekują się najmłodszymi członkami stada i walczą między sobą. � Następnie przeniesiemy się w Góry Księżycowe,
jedne z najpiękniejszych w Afryce, gdzie poznamy życie lokalnych społeczności, a także odpoczniemy w cieniu czterotysięczników, otoczeni
wilgotnym lasem. � Czeka nas też typowe safari na sawannie w Parku Narodowym Królowej Elżbiety. To najlepsze w całej Ugandzie miejsce
do obserwowania słoni, hipopotamów, krokodyli, bawołów, a czasem w te rejony zapuszczają się też lwy i lamparty. � Odpoczniemy nad
tajemniczym jeziorem Bunyonyi, rozlewającym się na obszarze 25/7 km, poznając historię jego 29 wysepek. Odwiedzimy też wypędzone
kilkadziesiąt lat temu plemię ludzi lasu – Pigmejów Batwa, którzy dopiero uczą się, jak żyć we współczesnym świecie. Poznamy ich życie,
sposób w jaki budują domy, a także będziemy świadkami plemiennego tańca i śpiewów. � Gwoździem programu jest wizyta gościnna
u goryli górskich. Wszyscy, którzy przeżyli spotkanie z tymi zwierzętami są zgodni – to jedno z najbardziej emocjonujących przeżyć…
� Wizyta w Rwandzie, państwie o tragicznej historii, wciąż obecnej w oczach mieszkańców. Na dwa dni zatrzymamy się w polskiej misji.
Będziemy mogli po rozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli ludobójstwo i własnymi rękami grzebali pomordowanych. Zobaczymy też, jak
wygląda życie misjonarzy w Afryce, odwiedzimy prowadzone przez nich szkołę, przedszkole i szpital. � Ostatniego dnia wyjedziemy poza
Kigali zobaczyć rwandyjską prowincję.
 
1. DZIEŃ
Przelot do Ugandy. Lądowanie w Entebe 13:35. Zakwaterowanie w hotelu w Kampali.
 
2. DZIEŃ
Śniadanie i wczesny wyjazd w trasę. Około południa dojazd
do Parku Narodowego Kibale. Lunch. Afrykańskie pola herbaty, gorące źródła. Kolacja w hotelu. Dla chętnych: nocny
spacer po lesie.
 
4. DZIEŃ
Śniadanie w hotelu, a następnie tropienie SZYMPANSÓW
(8:00). Wchodzimy do dżungli z przewodnikiem i tropimy
te najmądrzejsze na świecie zwierzęta. Będziemy mieli
możliwość towarzyszenia szympansom podczas porannego poszukiwania pożywienia, wdrapywania się na drzewa,
pokazów siły, opieki nad młodymi. Na terenie parku, poza
szympansami, mamy możliwość spotkać 11 innych gatunków
naczelnych. Jest on także domem dla dzikich słoni i bawołów. Podczas trackingu towarzyszą nam wyspecjalizowani
tropiciele, którzy przybliżą nam codzienne życie szympansów. Obiad i odpoczynek. Spacer do gorących źródeł i na
obserwacje ptaków, żyjących na skraju ogromnej dżungli
Kibale. Kolacja.
 
5. DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd w góry Rwenzori (UNESCO Heritage).
Opuszczamy duszny las równikowy i przenosimy się w góry
często nazywane księżycowymi. Panujący tu klimat znacznie
bardziej przypomina ten w europejskich Alpach. Zatrzymamy
się w najwyżej położonym schronisku prowadzonym przez
miejscową społeczność, tuż u szczytu czterotysięcznych masywów. W górach mieszka wiele gatunków ptaków i naczelnych. Po lunchu wyruszamy na spacer w góry Odwiedzimy
miejscową wioskę, poznamy życie afrykańskich górali, a przy
okazji będziemy mieli szanse obserwacji wyjątkowej fauny
i flory tego regionu. Powrót do hotelu i kolacja.
 
6. DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Queen’s Elizabeth.
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Jest to najbardziej popularny park safari w całej Ugandzie.
Podczas jazdy przez zielone sawanny będziemy mieli możliwość zaobserwowania bawołów, słoni, lwów północno-wschodnio-kongijskich, lampartów, a także wielu gatunków antylop. Wybierzemy się na spływ kanałem Kazinga,
łączącym dwa jeziora (Lake Edward i Lake George), gdzie
z bliska obejrzymy hipopotamy (największe zagęszczenie
w całej Afryce) i krokodyle. Lunch podczas safari. Kolacja
w campie na terenie parku, wieczorne ognisko.
 
7. DZIEŃ
Przejazd nad Jezioro Bunyonyi. Według wielu jest to najpiękniejsze i najbardziej relaksujące miejsce Ugandy. Jezioro
jest rozległe – to 25 na 7 km a na jego powierzchni porozrzucanych jest 29 wysepek. Otoczone dookoła wysokimi
górami, to idealne miejsce na chwilę relaksu i wyjątkowo
malownicze zachody słońca. Wypożyczamy kajaki i płyniemy
na Zebra Island – jedną z 29 wysp na jeziorze. Jest ona miejscem
dla wielu zebr i antylop. Obiad, a następnie rejs motorówką,
wizyta na wyspach, odwiedziny u wypędzonego z dżungli
plemienia Batwa (pigmeje). Kolacja i nocleg.
 
8. DZIEŃ
Śniadanie. Dla chętnych przejazd do rezerwatu Bwindi na
TROPIENIE GORYLI górskich (Lunchboxy. Reszta lunch w hotelu). Nieprzenikniony las Bwindi to jedno z dwóch miejsc
w Afryce, w którym można spotkać zagrożone wyginięciem
goryle górskie. Wyruszamy nad ranem w głąb dżungli, żeby
wytropić jedną z rodzin, a podczas spaceru mamy możliwość
obserwowania 120 gatunków ssaków, 346 gatunków ptaków
i ponad 200 gatunków motyli. Spotkanie z gorylami, które
do złudzenia przypominają nas samych to dla wielu jedne
z silniejszych przeżyć w całym życiu. Kolacja w hotelu
 
9. DZIEŃ
Śniadanie i przejazd do stolicy Rwandy – Kigali. Lunch w hotelu. Zatrzymamy się w siedzibie polskiej misji w Rwandzie.
Od podszewki zobaczymy, jak wygląda życie misjonarzy,
odwiedzimy prowadzone przez nich przedszkole, szkołę

oraz szpital. Zwiedzanie miasta, wizyta w Kigali Genocide
Memorial. Kolacja w hotelu
 
10. DZIEŃV
Dzień kulturowy na prowincji Rwandy.
 
11. DZIEŃ
Śniadanie. Przelot lub przejazd do Ugandy. Wylot do Warszawy z lotniska Entebe – godz. 18:30
 
12. DZIEŃ
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 
11.06.2019–22.06.2019

11 DNI
9900 PLN

CENA OBEJMUJE:
• tropienie szympansów w parku Kibale
• ewentualny dodatkowy lokalny przelot Kigali — Entebbe
• profesjonalne przygotowanie wyprawy i opieka nad grupą
• noclegi
• pełne wyżywienie wraz z napojami do posiłków
• transport
• opłaty za parki narodowe
• bilety wstępu do wszystkich odwiedzanych miejsc
• rejsy łodziami
• koszt lokalnych imprez kulturowych
• praktyczne porady i konsultacje w dziedzinie fotografii
podróżniczej
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• obiletów lotniczych (ok. 2800 PLN)
• opłaty za wizę wschodnioafrykańską (100$ na lotnisku w Entebbe – wiza
obejmuje wielokrotny wjazd do Ugandy i Rwandy)
• ubezpieczenia
• ewentualnych napiwków, napojów alkoholowych
• tropienia goryli w Parku Narodowym Bwindi (koszt: 600 dolarów za osobę)
UWAGA! Wizę wschodnioafrykańską wyrabia się bezproblemowo online.
Trzeba się o nią ubiegać na stronie: https://www.migration.gov.rw/index.
php?id=203.
Udzielimy wszystkich niezbędnych informacji i pomagamy przy wyrobieniu wizy.

WYPRAWA DOOKOŁA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ: SZLAKIEM
PARKÓW NARODOWYCH I LAGUN ZATOKI GWINEJSKIEJ OD 4 OSÓB 15 DNI
� Nadmorskie laguny porośnięte lasami namorzynowymi � 4 parki narodowe, w tym największy w Afryce Zachodniej P.N. De la Comoe
(UNESCO) � Objazd blisko 2500 kilometrów naokoło Wybrzeża Kości Słoniowej � Szympansy, hipopotamy, krokodyle, słonie, antylopy,
bawoły, lamparty, lwy i wiele innych � Rejsy po lagunach wśród tropikalnych lasów pierwotnych � Dzikie plaże okolic Sassandry
� Kultura subsaharyjska, baobaby i sławny meczet Kong dawnego królestwa Kong � Safari 4×4 w Parku Narodowym Comoe (UNESCO)
� Neolityczne stanowisko archeologiczne (UNESCO) � Wizyty w Katedrze Św. Pawła w Abidżanie i w największej na świecie bazylice
Matki Boskiej Królowej Pokoju w Yamossoukro konsekrowanych przez Jana Pawła II � Roztańczony Abidżan nocą, jedna z największych
i bezpiecznych metropolii Afryki � Odpoczynek w kurorcie Grand Bassam i delicje lokalnej i francuskiej kuchni
 1. DZIEŃ: WYLOT Z WARSZAWY
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie i wylot do Abidżanu (Wybrzeże Kości Słoniowej), z przesiadką. Po przybyciu do
Abidżanu, odprawa paszportowo-celna. Transfer do hotelu.
Zakwaterowanie, odpoczynek. Jeżeli pora przybycia na to
pozwoli, kolacja w lokalnej restauracyjce zwanej tutaj maqui,
jeżeli będzie zbyt późno będziemy musieli zadowolić się
kolacją zjedzoną na pokładzie samolotu.
Hotel Ngaliena Resort Club 3*/basen
 2. DZIEŃ: ABIDŻAN
Po śniadaniu zwiedzanie Abidżanu, największego miasta kraju,
głównego ośrodka gospodarczego, naukowo-kulturalnego
i turystycznego, do 1983 roku stolica Wybrzeża Kości Słoniowej. Tego dnia zrobimy objazd tej olbrzymiej metropolii
afrykańskiej. Abidżan położony jest nad laguną Ebrie, która
jest połączona z oceanem kanałem Vridi. Zwiedzimy dzielnice
Plateau, Palmeraie, Cocody, Yopougon, handlowego Adjame
i podupadającego Abobo. Często poszczególne dzielnice liczą
ponad milion mieszkańców. W ciągu dnia chwila odpoczynku
na obiad, później zwiedzimy futurystyczną katedrę św. Pawła,
symbolu Abidżanu, konsekrowaną przez Jana Pawła II w 1985
roku, w czasie jego pielgrzymki do tego państwa. Pod koniec
dnia spędzimy ponad godzinę w położonym w środku miasta
Narodowym Parku Banco liczącym ok. 30 km2, słynącym
z rosnącego tam gęstego lasu równikowego zaliczanego do
lasów pierwotnych, pozbawionych ludzkiej ingerencji. Licznie
żyją w nim małpy, w tym szympansy, krokodyle karłowate
i antylopy. Występuje w nim wiele gatunków ptaków. Pod
wieczór powrót do hotelu, czas wolny, kolacja. Wieczorem
dla chętnych (atrakcja fakultatywna) wyprawa do Yopougon,
dzielnicy słynącej z otwartych nocą licznych restauracyjek-maquis-słynących z głośnej muzyki i atmosfery typowo
afrykańskiej. Poczujemy prawdziwy klimat Abidżanu.
Hotel Ngaliena Resort Club 3*/basen
 3. DZIEŃ: ABIDŻAN – GRAND LAHOU
Po wczesnym śniadaniu, wyjazd na zachód kraju wzdłuż
wybrzeża, drogą przebiegającą w sąsiedztwie ciągnącej się
na ponad 100 kilometrów słynnej laguny Ebrie. Będziemy
przejeżdżali przez liczne wioski, podpatrywali żyjących tu
swoim tempem tubylców. Około południa dojedziemy do
miejscowości Nzida-Grand Lahou i dotrzemy do hotelu
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nieopodal Narodowego Parku Azagny. Po zakwaterowaniu
i zjedzeniu obiadu wybierzemy się na kilkugodzinny rejs po
lagunach, wśród lasów namorzynowych i bujnej nadmorskiej
roślinności. W czasie wycieczki dotrzemy na wyspę szympansów, gdzie będziemy mogli obserwować te naczelne
żyjące w naturalnych warunkach. Rzeką płynącą wzdłuż
zachodnich granic Narodowego Parku Azagny dotrzemy
na plaże Grand Lahou. Późnym popołudniem powrót do
hotelu. Czas wolny, kolacja.
Hotel Le Ravin 3*/bungalow/basen
 4. DZIEŃ: GRAND LAHOU – SASSANDRA
Po bardzo wczesnym śniadaniu i konsultacji ze służbami
OIPR – strażnikami rezerwatu, wybierzemy sie na trekking
do Parku Narodowego Azagny. Do rezerwatu w zależności
od warunków (przejezdność drogi lądowej) udamy się łodzią
motorową lub samochodami 4×4. Park liczy blisko 200 km2,
pokryty wilgotnym lasem pierwotnym z licznymi przerostami
palm Raphia należących do rodziny Arecaceae, miejscami-na
styku z oceanem porośnięty jest lasami namorzynowymi.
Park Azagny jest domem dla niektórych charakterystycznych
gatunków afrykańskiej fauny, w tym słonia leśnego, krokodyla
karłowatego, dzikich świń rzecznych i bawołów. W rezerwacie
spotkać można cztery gatunki żółwi i kilka gatunków naczelnych które zamieszkują w szczególności wyspę szympansów.
Około południa, po zakończonej wizycie w parku powrócimy
do naszego hotelu na krótki odpoczynek i możliwość zjedzenia
obiadu. Wczesnym popołudniem ruszymy w dalszą drogę na
zachód do miasta Sassandra leżącego 150 kilometrów na
zachód. Na tej trasie szczęśliwcy spotykają czasem słonie
podążające wzdłuż drogi. Sassandra, leżąca u ujścia rzeki
o tej samej nazwie, to blisko 100 tys. miasto założone w XVI
wieku przez Portugalczyków, leży nad oceanem i było kiedyś
głównym portem Wybrzeża Kości Słoniowej. Wzniesione na
wzgórzach otaczających zatokę jest niezwykle malownicze
i słynie z pięknych, znajdujących się w pobliżu plaż. Miasto
słynie również z sąsiadującego z nim Narodowego Parku
Gaoulou. Po dotarciu na miejsce, zakwaterowanie w hotelu,
czas wolny na zwiedzanie miasteczka, kolacja.
hotel Le Pollet 3*
 5. DZIEŃ: SASSANDRA – SAN PEDRO
Rano, po bardzo wczesnym śniadaniu, wybierzemy się piro-

gami na poszukiwanie hipopotamów żyjących w ujściu rzeki
Sassandra i na granicy Parku narodowego Gaoulou. Będziemy
płynęli dłubankami napędzanymi siłą mięśni naszych przewodników, a to dlatego, żeby nie płoszyć zwierzyny hałasem.
Możemy spotkać krokodyle jak i licznie żyjące tu małpy. Okolica jest bardzo malownicza. Około południa przewidziany jest
postój i wypoczynek na bezludnej plaży otoczonej dżunglą
porastającą wyrastające z oceanu wszechobecne wzgórza.
Wczesnym popołudniem, po powrocie do miasta, zwiedzeniu
pałacu gubernatora pamiętającego czasy kolonialne i portu,
chwila wytchnienia przy obiedzie i dalsza droga na zachód do
San Pedro, największego miasta zachodniej części Wybrzeża
Kości Słoniowej. Po drodze jeżeli czas pozwoli, zwiedzimy
plantacje kawy i kakao. Pod wieczór dojedziemy do hotelu.
Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja.
Hotel Enotel Beach 3*/basen
 6. DZIEŃ: SASSANDRA – MAN
Po wczesnym śniadaniu i objeździe miasta, w tym krótkiej wizycie w porcie, wyruszymy w drogę na północ kraju do miasta
Man. Pierwszy postój przewidziany jest przy wodospadach
Nawa, niedaleko miasta Soubre. Po drodze mijać będziemy
liczne wioski i miasteczka. Postoje na sesje fotograficzne
i oczywiście przerwa na obiad w tradycyjnej restauracyjce.
Po drodze zobaczymy liczne plantacje kawy i kakao. Przejeżdżając przez miasto Daloa zrobimy krótki postój w lesie
świętych małp Gbetitapea – które wg lokalnych wierzeń są
przemienionymi w małpy przodkami tutejszych mieszkańców.
W samym Daloa odwiedzimy targ rękodzieł, słynnym z rzeźb
i sprzedawanych tkanin. Dojazd do hotelu w Man późnym
popołudniem, zakwaterowanie, kolacja w lokalnej restauracji,
na ten dzień przewidziany jest wieczór folklorystyczny śpiewu
i tańca ludu Yakuba. Czas wolny.
Hotel Amoitrin 2*
 7. DZIEŃ: MAN – KORHOGO
Ten dzień rozpoczniemy wczesnym świtem od wizyty w świętym lesie Gbiepleu, słynnym z licznie występujących tu małp.
Odwiedzimy wodospady Zadepleu i wiszący most zbudowany
z lian stanowiący turystyczną atrakcję. Miasto położone jest
w terenie górzystym wśród bujnie rosnącej tropikalnej roślinności. Nad miastem góruje tzw. Ząb Man- granitowa formacja
skalna przypominająca wyszczerzony ząb o wysokości 881

m n.p.m. Wyruszając w drogę przystaniemy w miejscowości
Biankouma, słynnej z zachowanej tu tradycji i sposobu życia
zamieszkujących tu mieszkańców Yakuba. Miasto a właściwie, dzielnica miasta zabudowana jest tradycyjnymi chatami,
niekiedy wg wierzeń – świętymi. Miasteczko zamieszkałe jest
przez licznych garncarzy. Dalej droga będzie biegła na północ kraju i powoli zmieniać będzie się krajobraz. Roślinność
z tropikalnej, zielonej z licznie występującymi bananowcami
zacznie zmieniać się powoli w suchą, charakterystyczną
dla sawann, spotykać będziemy baobaby. Znajdziemy
się blisko granicy z Burkina Faso. Zmieni się architektura
lokalnych domków, na charakterystyczną subsaharyjską.
Późnym popołudniem dojazd do hotelu, zakwaterowanie,
czas wolny, kolacja.
Hotel La Rose de Korhogo 3*
 
8. DZIEŃ: KORHOGO – P.N. DE LA COMOE
(UNESCO)
Rano, po śniadaniu zwiedzanie miasta, licznie obecnych
tu zakładów rzemieślniczych, targu pamiątek i manufaktur
tkanin słynnych z subsaharyjskich malunków zamieszkałych
tu grup etnicznych. Miasto założone zostało w XIII wieku
i w przeszłości było stolicą Królestwa ludu Senoufou. Udamy się na miejscowy targ, gdzie wśród skwaru i zgiełku
licznie obecnych handlarzy zachwalających swoje towary
z należących do nich kramików, będziemy mogli zrobić szereg pamiątkowych zdjęć. Po zwiedzeniu miasta ruszymy
w dalszą drogę na wschód w kierunku Narodowego Parku
Comoe zwanego też rezerwatem Bouna. P.N. de la Comoe,
utworzony w 1968 roku zajmuje powierzchnię 11 672 km2,
co czyni go największym parkiem narodowym w Afryce
Zachodniej. W 1983 roku park został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Populacje sztandarowych
gatunków zwierząt, dla których został utworzony park – to
licznie występujące w nim antylopy w tym bawolec krowi,
kob żółty i śniady, grym, antylopa końska i wiele innych.
Teren parku jest w przeważającej części równinny, lokalnie
występują niewielkie pofałdowania z najwyższym szczytem
Boutourou o wysokości 625 m n.p.m. Typowym biotopem
jest sawanna z drzewami akacji. Spotyka się tu słonie, bawoły, hipopotamy, krokodyle, guźce, lamparty, hieny i lwy.
Równiny zalewowe nad rzeką Komoe przepływającą przez
rezerwat mają charakter sezonowo odsłanianych terenów
trawiastych i stanowią żerowiska i wodopój wielu gatunków
zwierząt. Wczesnym popołudniem dojedziemy do naszego
hotelu położonego na zachodnich obrzeżach parku. Zakwaterowanie, czas wolny, kąpiel w basenie, kolacja.
Hotel KAFOLO SAFARI LODGE 3/4*/basen
 9. DZIEŃ: P.N. DE LA COMOE
Po śniadaniu całodzienne safari samochodami 4×4 po parku.
W trakcie dnia przewidziana jest przejażdżka pirogą na tropie
hipopotamów i krokodyli, jeżeli będziemy mieli szczęście
natkniemy sie na kąpiące się słonie. Park znany jest również
z licznie występujących tu gatunków migrującego ptactwa

jak i dużej ilości małp. Popołudniu czas wolny, odpoczynek
przy basenie. Kolacja
Hotel KAFOLO SAFARI LODGE 3/4*/basen
 
10. DZIEŃ: P.N. DE LA COMOE –
YAMOUSSOUKRO (JAMUSUKRO)
Po wczesnym śniadaniu wyruszymy do stolicy państwa. Po
drodze staniemy w mieście Kong – byłej stolicy królestwa
Kong i zwiedzimy stary, datowany na czasy nieistniejącego już królestwa meczet. Zbliżając się do drugiego co do
wielkości miasta Wybrzeża Kości Słoniowej – Bouake, zatrzymamy się w Katiola – mieście słynącym z robionych tam
garnków, wazonów, mis i wielu innych wyrabianych z gliny
przedmiotów przez kobiety ludu Mangoro, co jest niezwykle
rzadkie dla kultur afrykańskich, bo rzemiosłem i sztuką zwykli
zajmować się mężczyźni. Kobiety zwykły pracować w polu
i pilnować gospodarstwa domowego. Po minięciu i obejrzeniu z okien naszego minibusa miasta Bouake i przejechaniu
kolejnych 100 kilometrów dotrzemy do Jamasukro, stolicy
konstytucyjnej kraju. Miasto założone w 1909 roku słynie
z wzorowanej na bazylice Św. Piotra w Rzymie, bazyliki Matki
Boskiej Królowej Pokoju, będącej największym kościołem
na świecie i najwyższą świątynią w Afryce. Konsekrowana
przez Jana Pawła II 10 września 1990 roku. Świątynia mierzy
158 m wysokości, a jej powierzchnia przekracza 30 tys. m2.
Kościół może pomieścić do 10 tys. osób. Tego dnia, jeżeli
zdążymy, chętni odwiedzą jezioro prezydenckie, w którym
żyje kilkaset kajmanów i krokodyli i które każdego dnia karmione są żywymi kurami, fragmentami krów czy kaczkami,
które starają się umknąć zgłodniałym gadom, ku uciesze
zgromadzonych turystów. Następnie zakwaterowanie w hotelu, czas wolny. Kolacja w hotelu lub w jednej z lokalnych
knajpek przy afrykańskiej muzyce.
Hotel Residence Berah 3*/basen
 
11. DZIEŃ: YAMOUSSOUKRO – GRAND BASSAM
Po śniadaniu poranne odwiedziny w bazylice Matki Boskiej
Królowej Pokoju. Następnie po objechaniu miasta wyjazd
w kierunku Abidżanu. Po drodze w połowie drogi staniemy
w Ahouakro, archeologicznym stanowisku zaliczanym do
dziedzictwa UNESCO. Miejsce jest świadectwem istniejących tu kiedyś kultur i wierzeń z okresu neolitu, datowanych
na okres od 9000 do 3500 p.n.e. Po wizycie dalsza droga do
Abidżanu. W przerwie obiad. W Abidżanie prawdopodobnie
natrafimy na popołudniowe korki charakterystyczne dla
wielkich aglomeracji. Późnym popołudniem dotrzemy do
Grand Bassam, miejsca w którym spędzimy ostatnie trzy
noce i dwa dni na odpoczynku i plażowaniu. Sama miejscowość Grand Bassam zachowała wiele postkolonialnych
budowli, liczne są tu restauracje oferujące świeże owoce
morza. Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja.
Hotel La Nouvelle Paillote 3*/basen/plaża
 
12.–13. DZIEŃ: GRAND BASSAM
Rano śniadanie w hotelu. Później czas wolny, ewentualne
zajęcia fakultatywne. Wieczorem kolacja w hotelowej restau-

racji lub lokalnej restauracyjce zgodnie z wolą większości
uczestników.
Hotel La Nouvelle Paillote 3*/basen/plaża
 
14. DZIEŃ: GRAND BASSAM – ODLOT DO
EUROPY
Po śniadaniu czas wolny, w godzinach popołudniowych
w zależności od godziny odlotu, transfer na lotnisko. Hotel
zapewni możliwość odświeżenia się przed podróżą. Odprawa paszportowo-celna, wylot do Warszawy (przelot
z przesiadką).
 
15. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

15 DNI

27.12.2018–10.01.2019

7500 PLN + 1800 EUR

12.01.2019–26.01.2019

6200 PLN + 1800 EUR

26.01.2019–09.02.2019

6200 PLN + 1800 EUR

09.02.2019–23.02.2019

6200 PLN + 1800 EUR

02.03.2019–16.03.2019

6200 PLN + 1800 EUR

27.04.2019–11.05.2019

6200 PLN + 1800 EUR

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Abidżan –
Warszawa (z przesiadką)
• z akwaterowanie w proponowanych hotelach (lub ich
odpowiednikach)
• ś niadania (13) i obiadokolacje (13)
• t ransport busikiem, do 6 osób proponujemy busik HYUNDAI
H1 – 10-osobowy, od 7. osoby proponujemy większy bus,
18-osobowy
• t ransfery z/na lotnisko
• s afari 4×4 w P.N. De la Comoe, przewodników w parkach
narodowych i w innych miejscach wymagających ich
obecności, wynajęcie pirogi i przewodników na rzece Komoe
w Parku Narodowym, rejsy pirogami w P.N. Asagny i wśród
lasów namorzynowych, rejsy pirogami w poszukiwaniu
hipopotamów u ujścia rzeki Sassandra w Parku Narodowym
Gaoulou
•o
 bsługę polskojęzycznego przewodnika/opiekuna
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
•k
 osztów uzyskania wizy
•o
 biadów i napojów do posiłków
•b
 iletów wstępu do parków narodowych i innych obiektów wymagających
dodatkowych płatności (110 EUR)
• z wyczajowych napiwków dla obsługi wnoszenie/wynoszenie bagażu,
przeładunek), napiwków w restauracjach, zwyczajowego napiwku dla ekipy
kierowców i napiwków dla przewodników (obowiązkowo 70 EUR)
•e
 w. wycieczek fakultatywnych
•e
 w. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 350 EUR

WWW.OPALTRAVEL.PL
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WYPRAWA DO AFRYKI ZACHODNIEJ, WIELKIE SAFARI 4X4: BURKINA
FASO, WYBZRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ, TOGO, BENIN OD 4 OSÓB
21 DNI
� Safarii 4×4, ponad 4000 przejechanych kilometrów � Meczet w Bobo-Dioulasso, perła architektury subsaharyjskiej � Formacje skalne,
tzw. kopuły-Les Domes de Fabedougou, jedno z geologicznych cudów swiata � Egzotyka i miks kulturowo-etniczny przygranicznych terenów Wybrzeża Kości Słoniowej � Słonie, lwy, bawoły, gepardy, małpy, gazele i wiele innych zwierząt narodowych rezerwatów przyrody
(UNESCO) � Baobaby, sawanna, palmy i dżungla Zatoki Gwinejskiej � Tiebele, serce krainy Gourounsi i jedyne na świecie ręcznie malowane przez kobiety pałace architektury Kassena � Plantacje kawy i kakao – uskoki tektoniczne � Targ fetyszy, tradycje i kult Voodoo
� Tunele królestwa Dahomey i Ganvie – afrykańska Wenecja na palach � Baśniowe domki ludów Taneka i Somba – przeniesione ze
świata fantastyki Tolkiena � Wypoczynek w kurorcie na plażach Grand Popo, benińskim raju obfitującym w specjały serwowanej kuchni
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, przelot przez
Paryż do stolicy Burkiny Faso-Wagadugu (Ouagadougou).
Po przylocie odprawa paszportowo-celna wraz z okazaniem
międzynarodowej (żółtej) książeczki szczepień. Powitanie
przez lokalnego przedstawiciela. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Późna kolacja, chwile relaksu. Dla chętnych
kąpiel w hotelowym basenie.
Hotel Le Grand Calao 4* bungalow/basen
 
2. DZIEŃ: OUAGADOUGOU – BOBO DIOULASSO
(BURKINA FASO)
Początek wielkiej przygody safari 4×4. Po śniadaniu wsiądziemy do czekających na nas klimatyzowanych dżipów
I wyruszymy na zachód Burkiny. Tego dnia dotrzemy do
odległej o 400 kilometrów Bobo-Dioulasso. Po drodze mijać
będziemy półpustynne, porosnięte sawanna tereny. Krajobraz
dość zróżnicowany morfologicznie. Mijać będziemy liczne
wioski, często charakterystyczne gliniane budyneczki przykryte strzechą ze słomy. Około południa postój a dla chetnych
chwila relaksu przy obiedzie. W ciągu dnia zatrzymamy się
w jednej z wiosek I odwiedzimy lokalny targ. W mieście Bona
odwiedzimy lokalny kościół i muzeum ludowych instrumentów muzycznym. Po zakwaterowaniu w hotelu przewidziany
jest wieczór tańca i śpiewu przy bębnach jembe i spotykanych głównie w Burkinie zbudowanych z tykw, skomplikowanych balafonach. Wieczorem kolacja.
Hotel Villa Rose 2*
 
3. DZIEŃ: BOBO – DIOULASSO (BURKINA FASO)
Po śniadaniu zwiedzimy stare miasto/dzielnicę Bobo-Dioulasso-miasta które już w XIV wieku było ważnym ośrodkiem
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handlu w tej części Afryki. Zapoznamy sie z rodowymi tradycjami ludu Bobo. Następnie zwiedzimy historyczny meczet
Dioulassoba, który jest jedną z pereł architektonicznych
islamskich budowli subsaharyjskich. Po obiedzie i odpoczynku
w lokalnej restauracji udamy się na największy targ Bobo,
pełnym kolorów, gwaru i egzotyki. Po południu czas wolny.
Wieczorem kolacja.
Hotel Villa Rose 2*
 
4. DZIEŃ: BOBO DIOULASSO –
FERKESSEDOUGOU (WYBRZEŻE KOŚCI
SŁONIOWEJ)
Po śniadaniu wyruszymy w kierunku granicy z Wybrzeżem
Kości Słoniowej. Po drodze w okolicy miejscowości Banfora odwiedzimy wodospady Kartaguela które znajdują się
w bliskim sąsiedztwie niesamowitych formacji skalnych
powstałych w wyniku erozji piaskowców tzw. Kopuł Fabedougou (domes de Fabedougou) stanowiących południowa
część masywu Banfora. Można śmiało powiedzieć, że Les
Domes de Fabedougou stanowią jedno z cudów geologicznych świata i są w swojej formie niepowtarzalne. Po
drodze widzieć będziemy uprawianą na plantacjach czcinę
cukrową. Granica pomiędzy Burkiną Faso a Wybrzeżem
Kości Słoniowej stanowić będzie nowe doświadczenie.
Przejście graniczne czynne od 6 rano do 18, poprzez wystepujący tam zgiełk, chaos organizacyjny I zasadniczość służb
granicznych stanowić będzie miłą atrakcję, którą niektórzy
z nas wspominać będą z uśmiechem. Po jej przekroczeniu i przejechaniu ponad 250 kilometrów, dojedziemy do
miasteczka Ferkessédougou, gdzie udamy się do hotelu.
Zakwaterowanie, kolacja
Hotel klimatyczny. Hotel La Rose 2*

5. DZIEŃ: FERKESSEDOUGOU – BOUNA
 
(WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ)
Po śniadaniu wyruszymy na wschód kraju w kierunku miasta
Bouna. Tego dnia przejedziemy blisko 300 kilometrów. Będziemy przejeżdżali przez wiele rozsianych tu przygranicznych
wiosek, których miejscowa ludność poza ekranem telewizora
rzadko, na żywo ma okazję spotkać białych ludzi. Około
południa krótka przerwa na obiad. Droga prowadzić będzie
wzdłuż południowych granic UNESCO P.N. de la Comoe.
Rejon ten jest transgraniczną, wielokulturową i językową
mieszanką ludów Burkiny Faso, Wybrzeża Kości Słoniowej
i pobliskiej Ghany. W Bounie bedziemy mieli okazje spotkać
sie i porozmawiac z jej mieszkańcami. Odwiedzimy lokalną
szkołę i szpital-ambulatorium, zwiedzimy miasteczko. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, możliwość odwiedzenia
jednej z licznych tawern. Wieczorem kolacja.
Hotel Hotel de l Elephant 3*
 
6. DZIEŃ: BOUNA – GAOUA (BURKINA FASO)
Rano odwiedzimy lokalny meczet który pamięta czasy władającego jeszcze nie tak dawno tymi ziemiami cesarza Toure
Samori. Jego cesarstwo rozciągało się od północnych rejonów
Wybrzeża Kości Słoniowej aż do Bamako w Mali. Samori
przez kilkadziesiąt lat w XIX wieku skutecznie walczył z francuskimi kolonizatorami. W okresie swojej potęgi dowodził
prawie pięćdziesięciotysięczną armią w części uzbrojoną
w broń palną oraz dysponował ponad trzy tysięczną kawalerią. Wstrzymał francuską ekspansję w tym rejonie na
ponad ćwierć wieku. Ostatecznie zdradzony przez Francuzów
zakończył swoje życie, zesłany na małą wysepkę należącą do
Gabonu. Do dziś sławiony w historii Zachodniej Afryki-zwany
jest afrykańskim Napoleonem. Najbardziej współcześnie zna-

ny ivorski piosenkarz Alpha Blondy poswięcił mu piosenkę
pt. Bory, bory Samori co w języku dioula oznacza: «Uciekaj,
uciekaj Samori, Biali przyjdę i przysięgli cię zabić.». Opuszczając Bounę wjedziemy do krainy ludu Lobi. Po przekroczeniu
granicy znów znajdziemy się w Burkina Faso. Spotkamy sie
z lokalnym szamanem, który pokaże nam święte pudełka,
figurki i różne czczone lokalnie przedmioty. Po drodze zwiedzimy muzeum cywilizacji ludu Lobi, zobaczymy broń którą
sie posługiwali, narzędzia, obejrzymy historyczne statuetki-rzeźby i przedmioty kultu. Poznamy poziom kulturowy
i wartości w które wierzyli żyjący tu kiedyś ludzie. Późnym
popołudniem, po przejechaniu blisko 180 kilometrów dojedziemy do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja.
Hotel Hala 2*
 
7. DZIEŃ: GAOUA – PARK NARODOWY NAZINGA
(BURKINA FASO)
Po wczesnym śniadaniu wyjazd w kierunku narodowego
parku Nazinga. Tego dnia będziemy jechali wzdłuż północnej
granicy sąsiedniej Ghany. Krajobrazy typowe dla Afryki subsaharyjskiej. Sawanna, gdzieniegdzie przechodząca w soczystą roslinność lasów podrównikowych. Burkina Faso słynie
z licznych upraw warzyw, w tym ziemniaków, pomidorów
i innych eksportowanych do sąsiednich państw regionu. Po
drodze przejedziemy przez miasto Leo oraz znaną z podtrzymywania plemiennych tradycji i obyczajów ludu Soukala
miejscowość Dagara. Około południa zjemy obiad w przydrożnej restauracji. Pod wieczór, po przejechaniu tego dnia
około 300 kilometrów dojedziemy do hotelu połozonego
w środku rezerwatu. Zakwaterowanie, czas wolny. Kolacja
Hotel Le Campement de Nazinga OFINAB 2*
 
8. DZIEŃ: REZERWAT NAZINGA – TIEBELE
(BURKINA FASO)
Po bardzo wczesnym śniadaniu, wyruszymy na poszukiwanie
mieszkających w rezerwacie zwierząt. Narodowy Rezerwat Nazinga, choć powierzchniowo mały o powierzchni
913 km2 słynie z licznie zamieszkałych tu słoni. Gęstość
populacji wystepujących tu słoni jest niezwykła dla Afryki
Zachodniej. Słonie są prawdziwymi gwiazdami rezerwatu Nazinga. Poza słoniami licznie występują tu antylopy
reprezentowane przez kilka podgatunków, bawoły i kilka
gatunków małp, w tym pawian oliwkowy. Na obszarach
półbagiennych I rozlewiskach licznie występują krokodyle.
Rezerwat słynie również z licznych, różnokolorowych żyjących w nim ptaków. Lunch zjemy w środku rezerwatu obok
jeziorka które jest wodopojem często pojawiających sie tu
słoni i innych zwierząt. Po obiedzie wyruszymy w drogę do
Tiebele, miasta w sercu krainy Gourounsi, gdzie zwiedzimy
królewski pałac, charakterystyczny dla architektury Kassena
z przepięknymi, zdobnymi malunkami wykonanymi rękami
mieszkających w miasteczku kobiet. Po dotarciu do hotelu
i zakwaterowaniu – tego dnia przejechaliśmy około 180
kilometrów, wieczorem wyjdziemy na poszukiwanie atrakcji,
gwaru miejscowych knajpek i jak będziemy mieć szczęście
występu lokalnej kapeli. Kolacja
Hotel Auberge Kounkolo 2*
 
9. DZIEŃ: TIEBELE – DAPAONG (TOGO)
Po śniadaniu, naszymi samochodami 4×4 kontynuacja dalszej drogi w kierunku Togo. Droga w większości terenowa,
czerwona od laterytów charakterystycznych dla klimatu
ciepłego i tropikalnego. W południe chwila odpoczynku
na obiad. Po drodze do granicy przystaniemy w wioskach
plemion Mossa i Bissa, porozmawiamy z mieszkańcami.
Wśród licznie rosnących baobabów dojedziemy do granicy.
Odprawa paszportowo-wizowa i oczywiście żółta książeczka
szczepień. Po przekroczeniu granicy dojedziemy do miasta
Dapaong. Tego dnia przejedziemy ponad 250 kilometrów.
Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, kolacja.
Hotel Caroli 3*
 
10. DZIEŃ: DAPAONG – ATAKPAME (TOGO)
Po śniadaniu, dalsza droga w głąb Togo, wprost na południe,
w kierunku zatoki gwinejskiej. Będziemy przejeżdżali wzdłuż
i przez doliny i wzgórza. Klimat będzie coraz łagodniejszy
i chłodniejszy. Roślinność coraz bardziej tropikalna i soczyście zielona. Miniemy położony wśród gór uskok tektoniczny
Aledjo. Na terenach bardziej równinnych rozciągać się będą
plantacje kawy i kakao. W ciągu dnia postój na obiad. Dzień
będzie pełen wrażeń, szczególnie ze względu na zmieniające się krajobrazy i wrażenia z tym związane. Pod wieczór,
przejechawszy odcinek prawie 500 kilometrów dotrzemy
do naszego hotelu. Zakwaterowanie, chłodny prysznic, czas
wolny, kolacja.
Hotel Luxembourg 3*

 
11. DZIEŃ: ATAKPAME – LOME – GRAND POPO
(BENIN)
Rano, po wczesnym śniadaniu, wyjazd w kierunku Lome-stolicy Togo, czekać nas będzie 240 kilometrowa droga.
Zwiedzanie co ciekawszych miejscowości po drodze. Postój
przy górze Mont Kloto i podziwianie wyjątkowych widoków.
Panorama jeziora Volta (Lac Volta), znajdującego się w zasięgu wzroku a położonego w sąsiedniej Ghanie będzie okazją
do bogatej sesji fotograficznej. Po dojechaniu do stolicy
Togo-Lome przewidziane jest krótkie zwiedzanie miasta,
w tym Wielkiego Targu i Targu Fetyszy-figurek, czaszek
i innych rekwizytów związanych z kultem Voodoo. Chwila
odpoczynku w miejscowej restauracji i obiad. Następnie
kierując się na wschód, drogą wzdłuż oceanu dotrzemy
do pobliskiej granicy z Beninem. Po formalnościach związanych z jej przekroczeniem udamy się do naszego hotelu
w którym spędzimy trzy noce. Zakwaterowanie, czas wolny,
plażowanie. Wieczorem kolacja
Hotel Village Vacances Awale Plage 3* basen
 
12. DZIEŃ: GRAND POPO (BENIN)
Po śniadaniu, czas wolny, spacery, plażowanie, basen. Obiad
w hotelowej lub jednej z pobliskich restauracji. Wieczorem
wspólna kolacja.
Hotel Village Vacances Awale Plage 3* basen
 
13. DZIEŃ: GRAND POPO (BENIN)
Po śniadaniu, czas wolny, spacery, plażowanie, basen. Obiad
w hotelowej lub jednej z pobliskich restauracji. Wieczorem
wspólna kolacja.
Hotel Village Vacances Awale Plage 3* basen
 
14. DZIEŃ: GRAND POPO – COTONOU – ABOMEY
– DASSA ZOUME (BENIN)
Po śniadaniu wyruszymy w dalszą drogę. Tym razem obierzemy kierunek na północ. Pierwsze kilkadziesiąt kilometrów
biec będzie wzdłuż oceanu, po to aby zobaczyć stolicę Beninu – Cotonou. Po krótkiej wizycie w mieście znajdziemy
się na drodze do Dassa-Zoume. W Ganvie zatrzymamy się
na przejażdżkę pirogą na krótką wyprawę do wioski zbudowanej na palach. Każde domostwo wystaje z wody, stąd też
nazwano Ganvie, beninską Wenecją. Po powrocie na stały
ląd, dojedziemy do wioski Bohicon, która w dużej części
zbudowana jest z podziemnych tuneli w których, za czasów
Królewstwa Dahomej i istniejącego wtedy handlu niewolnikami ukrywali się tej mieściny. Tego dnia zobaczymy szczątki
niegdyś potężnego Królestwa, a zwłaszcza ruiny królewskich
pałaców, w dużej części odbudowanych, sklasyfikowanych
jako światowe dziedzictwo kulturowe UNESCO. Przed zachodem słońca, po przejechaniu ponad 300 kilometrów,
dojedziemy do Dassa-Zoume. Zakwaterowanie w hotelu,
czas wolny, kolacja.
Hotel Auberge de Dassa-Zoume 3*
 
15. DZIEŃ: DASSA – ZOUME – DJOUGOU (BENIN)
Po śniadaniu zwiedzimy rejon Dassa. Odwiedzimy miejsce
kultu Voodoo. Zatrzymamy się u podnóża jaskini Dassa –
miejsca kultu maryjnego, gdzie 15 sierpnia pielgrzymują
wierni. Kierując się na południe, opuścimy teren wzgórz
i wjedziemy na obszary nizinne z coraz wyższą temperaturą i bardziej palącym słońcem. W ciągu dnia przerwa na
obiad. Pod wieczór po pokonaniu ponad 300 kilometrów
dojedziemy do miasta Djougou w którym przenocujemy.
Zakwaterowanie, czas wolny, kolacja.
Hotel Motel du Lac 3* basen
 
16. DZIEŃ: DJOUGOU – TANGUIETA (BENIN)
Tego dnia po wczesnym śniadaniu będziemy podążali drogą
przez krainy ludów Taneka i ludu Somba. Wzdłuż drogi pełnej
tradycyjnych, okrągłych chatek dotrzemy do miejscowości
Taneka gdzie odwiedzimy szefa wioski, spotkamy się też
z najważniejszym szamanem i ludnością. Później dalsza droga
na połnoc. Dotrzemy do Natitingou, głównego miasta północno-zachodniej części Beninu. Wizyta na miejskim rynku
pełnym krzykliwych kolorów i egzotycznych zapachów. Na
miejscu będziemy mogli spożyć lokalną kulinarną specjalność.
Jadąc w kierunku Boukombe przekroczymy pasmo górskie Atacory. Wśród mijanych pagórków i wspaniałych krajobrazów będziemy widzieli tradycyjne budowle wykonane
z gliny zwane Tatas, zamieszkałe przez lud Somba.
Przewidziana jest piesza wycieczka które odkryje przed
nami tradycje i codzienne życie mieszkańców. Po południu,
po blisko 150 kilometrach przebytej drogi dojedziemy do
miasta Tanguiéta, leżącego w bliskim sąsiedztwie sławnego
Parku Narodowego wpisanego na listę UNESCO Pendjari.
Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, kolacja.
Hotel Baobab” 3*

 
17. DZIEŃ: PARK NARODOWY PENDJARI (BENIN)
Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Parku Narodowego
Pendjari (UNESCO). Początek safari. Wśród rosnących tu
licznie baobabów będziemy szukali lwów, bawołów, antylop,
słoni, hipopotamów, krokodyli, gepardów, guźców, hien,
szakali, leopardów i innych zwierząt, które żyją w rezerwacie.
Nocleg na terenie Parku Narodowego, zakwaterowanie,
czas wolny, kolacja.
Hotel lodge de Pendjari 3*
 
18. DZIEŃ: P.N.PENDJARI – THIALY (BURKINA FASO)
Po bardzo wczesnym śniadaniu wyjazd aby zaskoczyć zwierzęta przy porannym wodopoju. Następnie wyjazd z parku
w kierunku jeziora Kompienga i granicy państwowej. Wizyta
w wioskach rybackich nad jeziorem. Przekroczenie granicy
Benin-Burkina Faso. Przeprawa pirogą na półwysep Thialy
i po pokonaniu tego dnia zaledwie 100 kilometrów instalacja w hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny, aby cieszyć
się urokliwą scenerią półwyspu, zrelaksować się w małym
basenie wyżłobionym w skałach, kolacja.
Hotel Campement de Thialy 3* basen
 
19. DZIEŃ: THIALY – OUAGADOUGOU
Tego dnia po wczesnym śniadaniu wyruszymy w drogę do
Ouagadougou. Będziemy mieli do przejechania około 350
kilometrów. Po drodze staniemy w kilku wioskach na sesje
fotograficzną. Około południa przerwa na obiad. Po południu
przyjazd do stolicy Burkiny i zakwaterowanie w znanym już
nam hotelu. Czas wolny, kolacja.
Hotel Le Grand Calao 4* basen
 
20. DZIEŃ: OUAGADOUGOU – WYLOT DO
EUROPY
Ostatni dzień naszego pobytu poświęcimy na zwiedzanie
stolicy, odwiedzimy muzeum w którym odkryjemy skarby
kultury Mossis (liczne fetysze, swięte maski, instrumenty muzyczne itp.). Jeżeli czas pozwoli chętni pojadą do miasteczka
Laongo, miejsca, które wita co dwa lata rzeźbiarzy z różnych
stron świata a słynie z rzeźb wykonywanych w kamieniu
a szczególnie w granicie. Ostatnie zakupy na wielkim targu
rękodzieła i rzeźb, obiad w ciągu dnia. Ci którzy będą woleli
pozostać w stolicy i nie jechać do Laongo, będą mogli wrócić
do hotelu na odświeżający prysznic przed podróżą. Wieczorem transfer na lotnisko i pożegnanie z naszą lokalną ekipą.
Wylot do Warszawy przez jedno z lotnisk europejskich.
 
21. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

15 DNI

27.12.2018–10.01.2019

7500 PLN + 1800 EUR

12.01.2019–26.01.2019

6200 PLN + 1800 EUR

26.01.2019–09.02.2019

6200 PLN + 1800 EUR

09.02.2019–23.02.2019

6200 PLN + 1800 EUR

02.03.2019–16.03.2019

6200 PLN + 1800 EUR

27.04.2019–11.05.2019

6200 PLN + 1800 EUR

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Abidżan –
Warszawa (z przesiadką)
• z akwaterowanie w proponowanych hotelach (lub ich
odpowiednikach)
• ś niadania (13) i obiadokolacje (13)
• t ransport busikiem, do 6 osób proponujemy busik HYUNDAI
H1 – 10-osobowy, od 7. osoby proponujemy większy bus,
18-osobowy
• t ransfery z/na lotnisko
• s afari 4×4 w P.N. De la Comoe, przewodników w parkach
narodowych i w innych miejscach wymagających ich
obecności, wynajęcie pirogi i przewodników na rzece Komoe
w Parku Narodowym, rejsy pirogami w P.N. Asagny i wśród
lasów namorzynowych, rejsy pirogami w poszukiwaniu
hipopotamów u ujścia rzeki Sassandra w Parku Narodowym
Gaoulou
•o
 bsługę polskojęzycznego przewodnika/opiekuna
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
•k
 osztów uzyskania wizy
•o
 biadów i napojów do posiłków
•b
 iletów wstępu do parków narodowych i innych obiektów wymagających
dodatkowych płatności (110 EUR)
• z wyczajowych napiwków dla obsługi wnoszenie/wynoszenie bagażu,
przeładunek), napiwków w restauracjach, zwyczajowego napiwku dla ekipy
kierowców i napiwków dla przewodników (obowiązkowo 70 EUR)
•e
 w. wycieczek fakultatywnych
•e
 w. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 350 EUR

WWW.OPALTRAVEL.PL
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ARMENIA I GRUZJA

10 DNI

� Grupy 10-osobowe � Dwa posiłki i bilety wstępu w cenie � Możliwość zobaczenia najpiękniejszych miejsc w krótkim czasie
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – EREWAŃ
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
odpraw LOT. Przelot do Erewania.
 
2. DZIEŃ: EREWAŃ – ECZMIADZYN – ZWARTNOC
– EREWAŃ
Przylot do Erewania, stolicy i największego miasta Armenii.
Transfer do hotelu. Krótki odpoczynek i śniadanie. Wyruszmy na pierwsze spotkanie z Armenią – oglądamy panoramę Świętej góry Ararat – biblijnej góry, na której podobno
zatrzymała się Arka Noego. Zwiedzamy magiczne uliczki
Erewania, Plac Republiki, Parlament, Pałac Prezydenta oraz
Operę. Obejrzymy też Matenadaran – Muzeum starożytnych
rękopisów. Jedziemy do miasta Eczmiadzyn, zwanego Watykanem Ormian, słynący z jego świątyń. Powrót do Erewania.
Kolacja w typowej, ormiańskiej restauracji. Po kolacji pokaz
multimedialnych fontann na Placu Republiki. Nocleg.
 
3. DZIEŃ: EREWAŃ – GARNI – GEGARD – EREWAŃ
Śniadanie w hotelu. Wizyta w Centrum Sztuki im. Cafesjiana. Zbiór ponad 5000 dzieł zawiera między innymi jedną
z najobszerniejszych kolekcji szkła na świecie. Przejazd do
Garni, gdzie zobaczymy pogańską świątynię (I w.), a następnie
przejedziemy do częściowo wykutego w skale klasztoru Gegard (UNESCO), perły średniowiecznej architektury Ormian.
Kolacja w jednym z domów w wiosce. Degustacja pysznych
potraw domowej roboty – m.in. lawasz (pieczonego rytualnie tradycyjnego ormiańskiego chleba), lokalne owoce oraz
miejscowa wódka. Powrót do Erewania. Nocleg.
 
4. DZIEŃ: EREWAŃ – KHOR VIRAP (CHORWIRAP) –
NORAVANK – SELIM – SEWAN
Po śniadaniu przejazd do romantycznie położonego klasztoru
Khor Virap skąd roztacza się widok na równinę turecką i bliźniacze szczyty gór Ararat. Przejazd do XIII wiecznego zespołu
klasztornego w Noravank. Obiad w jaskini. Po obiedzie udamy
się na spacer i zwiedzanie skupiska wysokich, ale płytkich
jaskiń o nazwie Trchuneri Karayr (Jaskinia Ptaków). Następnie
odwiedzimy średniowieczny cmentarz Noratus z ogromną
liczbą Chaczkarów – kamiennych płyt Zatrzymamy się tez
w Selim, gdzie zobaczymy zajazd z XIV w jakim zatrzymywali
się przebywający tą trasę kupcy. Po południu przejedziemy
nad największe jezioro w Armenii – SEWAN. Położone jest
na wysokości 2 000 m n.p.m. – widoki i powietrze są tu
wspaniałe! Zameldowanie w hotelu. Nocleg.
 
5. DZIEŃ: SEWAN – SANAHIN – HAGPAT
Śniadanie. Zwiedzanie klasztoru Sewanawank położonego
w otoczeniu górskich szczytów i odbijającego się w tafli jeziora
Sewan. Wyspa była bezludna do końca VIII wieku, wtedy to
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mnisi zbudowali na niej kaplice i cele. Podróż do regionu Lori.
Po drodze postój w miasteczku Odzun. Wizyta w kościele
Najświętszej Marii Panny. Stanowi on jeden z najznakomitszych w ormiańskiej architekturze przykładów bazyliki, po raz
pierwszy wzniesiony został w V w. Wokół świątyni znajdują
się liczne nagrobki służących tu księży i zakonników, a także
górujący nad nimi wielki pomnik nagrobny. Następnie przejazd
i zwiedzanie wpisanych na listę UNESCO klasztorów Hagpat
i Sanahin, który słynął w całym regionie ze szkoły dla rzemieślników i kaligrafów. Zameldowanie w hotelu w Hagpat. Kolacja.
 
6. DZIEŃ: HAGPAT – BAGRATASHEN/ SADAKHLO
– TBILISI
Po śniadaniu przejazd do granicy. Zmiana przewodnika, autobusu i kontynuowanie podróży do Tbilisi. Historię tego
miasta najlepiej poznać poprzez jego architekturę – mieszankę różnych stylów odwiedzimy Stare Miasto i Abanotubani
– starożytną dzielnicą Tbilisi, znaną z kąpieli siarkowych,
Twierdzę Narikala (IV wiek); Ulicę Sharden, Katedrę Sioni
(VII wiek), Shota główną ulica w Tbilisi – Rustaveli Avenue.
Wizyta w kościele Św. Piotra i Pawła ufundowanego przez
polską diasporę. Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji
 
7. DZIEŃ: TBILISI – MCCHETA – GORI –
UPLISCYCHE – TBILISI
Śniadanie. Przejazd do MCCHETY (UNESCO) jednego z najstarszych miast Gruzji i starożytnej stolicy królestwa. Zobaczymy katedrę Sweti Cchoweli (XI w.) oraz znajdujący się na
górze ponad miastem niewielki monastyr Dżwari. Następnie
przejedziemy do GORI, rodzinnego miasta Józefa Stalina.
Obiad, a następnie przejazd do fascynującego starożytnego
miasta UPLISCYCHE. Po powrocie do Tibilisi. Nocleg.
 
8. DZIEŃ: TBILISI – GUDAURI – KAZBEGI – TBILISI
Po śniadaniu czeka nas wycieczka wzdłuż historycznej Gruzińskiej Drogi Wojennej, na trasie której podziwiamy piękne
widoki, wspaniałe zabytki, wiele fortyfikacji i wież strażniczych. Przejazd przez Gudauri, ośrodek narciarski położony
na wysokości 2000 metrów n.p.m oraz przez „Jvari Pass”
(2379 m n.p.m.). Zwiedzanie pięknej okolicy położonej na
wzgórzu. Obiad w Kazbegi. Z miejscowości Kazbegi udamy
się na krótki i przyjemny trekking (2–2,5 h) lub przejażdżkę
pojazdami 4×4 (dodatkowa cena 10–12 USD za osobę), aby
dostać się do perły gruzińskiej architektury – Kościoła Świętej
Trójcy w Gergeti, skąd przy dobrej pogodzie zobaczymy
szczyt Kazbek (5047 m n.p.m.). Powrót do Tbilisi.
 
9. DZIEŃ: TBILISI – SIGHNAGHI – TSINANDALI –
TBILISI
Śniadanie w hotelu. Przejazd do regionu Kakheti we wschodniej części Gruzji. To kolebka uprawy winorośli i produkcji

wina, którego powstaje tu około 500 gatunków. W winie
zawarta jest historia, kultura i styl życia Gruzinów. To symbol
gruzińskiej gościnności, przyjazźni, tolerancji oraz tajemnica długowieczności mieszkańców. Zwiedzanie otoczonego murem Sighnaghi – jednego z najpiękniejszych miast
z regionu. Z punktów widokowych roztacza się widok na
Alzańską dolinę i na większe szczyty Kaukazu. Zwiedzanie
klasztoru Bodbe (IX w.) gdzie św. Nino (Cappadocina) ogłosiła chrześcijaństwo w 337 roku. Przejazd do Tsinandali,
gdzie jak przystało na pobyt w winiarskim regionie kraju,
będziemy mieli okazje zasmakować w miejscowych winach.
Odwiedzimy winnice, gdzie odbędzie się degustacja wina.
Po powrocie do Tbilisi, udamy się na pożegnalną kolację
z muzyką tańcami i winem.
 
10. DZIEŃ: TBILISI – WARSZAWA
Wcześnie rano wymeldowanie z hotelu. Transfer na lotnisko.
Wylot do Warszawy. Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

10 DNI

26.04.2019–05.05.2019

2950 PLN + 720 USD

03.07.2019–12.07.2019

2950 PLN + 720 USD

14.08.2019–23.08.2019

2950 PLN + 720 USD

11.09.2019–20.09.2019

2950 PLN + 720 USD

17.10.2019–26.10.2019

2950 PLN + 720 USD

WYJAZD INDYWIDUALNY
W dowolnym terminie

cena bez przelotu
1850 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty bezpośrednie na trasie Warszawa – Erewań, Tibilisi
– Warszawa
• zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2-osobowych
z łazienkami
• śniadania, obiady lub kolacje według programu
• przejazdy klimatyzowanym autokarem lub mikrobusem
zgodnie z programem
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem
• opiekę polskojęzycznego pilota w Armenii i Gruzji
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• napiwków, ok. 4 USD dziennie
• ew. atrakcji fakultatywych
• napojów do obiadów i kolacji
• przejazdu Jeepami w Kazbegi do Kościoła Św. Trójcy, dodatkowa cena
10–12 USD za osobę

ARMENIA, GRUZJA, AZERBEJDŻAN
GDZIE NIEBO STYKA SIĘ Z ZIEMIĄ

19 DNI

� Magiczna Swanetia: najpiękniejszy i najbardziej dziewiczy zakątek Gruzji � Relaks w nadmorskim Batumi
� Bez ukrytych kosztów: bilety, wizy i wyżywienie w cenie!
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – EREWAŃ
Spotkanie grupy na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie
przy stanowisku Opal Travel. Przelot do Erewania.
 
2. DZIEŃ: EREWAŃ – ECZMIADZYN – EREWAŃ
Przylot do Erewania. Transfer do hotelu i krótki odpoczynek. Po śniadaniu czas wyruszyć w podróż w głąb regionu
Armawir: zwiedzimy miasto Eczmiadzyn z jego potężną,
dominującą nad miejskim krajobrazem Katedrą. Jej mury otaczają najstarszą chrześcijańską świątynię w Armenii. Dalsze
zwiedzanie zaprowadzi nas m.in. do kościoła św. Hrispima
oraz pod magiczne ruiny Świątyni Zwartnoc. Powrót do
hotelu, kolacja i nocleg.
 
3. DZIEŃ: EREWAŃ – KHOR VIRAP (CHORWIRAP) –
NORAVANK – EREWAŃ
Śniadanie. Wyjazd do romantycznie położonego klasztoru
Khor Virat, z którego podziwiać będziemy rozległą równinę,
na końcu której majaczy turecka granica. Nad nami górują
budzące respekt bliźniacze szczyty gór Ararat. Przy odrobinie
wyobraźni, w śniegach Araratu dostrzeżemy być może…Arkę
Noego. Przejazd do zespołu klasztornego Norawank – dawnego centrum religijno-kulturalnego, położonego w głębokim
kanionie, którego strome ściany chroniły klasztor przed wrogami przez niemal tysiąc lat. Powrót do Erewania. Kolacja
z tradycyjnymi daniami i muzyką ormiańską. Nocleg.
 
4. DZIEŃ: EREWAŃ – GARNI – GEGHARD – SEWAN
Po śniadaniu przejedziemy przez malowniczy kanion Awan
do małego Garni – miasteczka otoczonego idealną ciszą
i spokojem. Położenie Garni to czysta harmonia – zabytkowe
budowle dwóch kultur: hellenistycznej i ormiańskiej, idealnie wtapiają się w górski krajobraz. Odwiedzimy wyjątkowy
klasztor Geghard, częściowo wykuty w litej skale, którego
mury skrywały podobno jedną z najświętszych relikwii chrze-

ścijaństwa – Włócznię Przeznaczenia. Przejazd nad Sewan
– największe jezioro Armenii, położone na wysokości 2000 m
n.p.m. gdzie można wdychać pełną piersią krystalicznie czyste, górskie powietrze! Dalszy przejazd do miejscowości
Sewan, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
 
5. DZIEŃ: HAGPAT – SANAHIN – ODZUN – TIBILISI
Śniadanie. Przejazd do regionu Lori, gdzie oczarują nas położone wśród górskiej scenerii klasztory Hagpat i Sanahin
– jedne z najwspanialszych przykładów ormiańskiej sakralnej
architektury. Odwiedzimy też bazylikę w Odzun – jedną
z najpiękniejszych na całym Kaukazie, pod której murami
podobno św. Tomasz Apostoł ukrył szaty Jezusa. Przejazd do
Tibilisi w Gruzji. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg.
 
6. DZIEŃ: TBILISI – MCCHETA – GORI –
UPLISCICHE – KUTAISI
Śniadanie. Przejazd do Mcchety – jednego z najstarszych
miast Gruzji i starożytnej stolicy królestwa. Zobaczymy katedrę Sweti Cchoweli – jedną z ikon gruzińskiego krajobrazu
oraz znajdujący się na górze ponad miastem niewielki monastyr Dżwari. Przejazd do Gori, rodzinnego miasta Józefa
Stalina, a następnie do fascynującego starożytnego miasta
Uplisciche, wykutego w litej skale. Po powrocie do Gori czas
na odpoczynek. Wyjazd w dalszą drogę do Kutaisi – jednego
z najstarszych miast świata. Dawne Kutaisi leżało na terenie
bajecznie bogatej krainy Kolchidy – i to może właśnie tutaj,
zgodnie z mitologią, udawał się Jazgon i jego Argonauci
w poszukiwaniu słynnego Złotego Runa. Niedaleko miasta
znajdują się dwa wspaniałe zabytki architektury gruzińskiej:
wspaniała katedra Bagrati z X w. i monastyr Gelati (lista
UNESCO), który skupiał w swoich murach największych
gruzińskich naukowców, teologów i filozofów i był ośrodkiem
wiedzy, promieniującym na cały region. Do dziś freski i ma-

nuskrypty, które przetrwały od XII wieku, ukazują bogactwo
życia duchowego i kulturalnego tego miejsca. Powrót do
hotelu w Kutaisi, kolacja i nocleg.
 
7. DZIEŃ: KUTAISI – MESTIA
Śniadanie. Przejazd przez potężny Kaukaz do Mestii – stolicy
Swanetii (lista UNESCO), jednego z najmniej dostępnych, najbardziej dziewiczych i zaskakujących swoim dzikim pięknem
regionów Gruzji. W drodze mijamy charakterystyczne dla
tego regionu średniowieczne baszty rodowe, które swoimi
masywnymi sylwetkami odcinają się wyraźnie na tle kaukaskiego krajobrazu. Kolacja i nocleg w Mestii.
 
8. DZIEŃ: MESTIA – USZGULI – MESTIA
Śniadanie. Dzień rozpoczyna się romantycznym spacerem
po Mestii – małej miejscowości pełnej starych, kamiennych domów oraz wież obronnych. Przejazd do Uszguli,
najwyżej w Europie położonej osady (jesteśmy na wysokości
2200 m n.p.m). Uszguli wydaje się żywcem przeniesiona
z planu filmowego o rycerzach, krwawych wendettach
i wielkich bitwach. Liczne wieże obronne, których smukłe
sylwetki wybijają się w niebo, odcinają się od masywu Szchary
– najwyższego szczytu Gruzji, który znajduje się tuż przed
naszymi oczami. W Uszguli odwiedzimy cerkiew Lamaria,
zdobioną przepięknymi freskami. Powrót do Mestii. Kolacja
i nocleg w hotelu.
 
9. DZIEŃ: MESTIA – ZUGDIDI – BATUMI
Po śniadaniu jedziemy do Zugdidi, które znajduje się zaledwie
30 km od Morza Czarnego. Miasto o łagodnym, morskim
klimacie szczyci się m.in. pięknym pałacem Dadianich z otaczającymi go ogrodami. Po krótkim odpoczynku przejazd do
słynnego Batumi, rozciągającego nad brzegami M. Czarnego – stolicy Autonomicznej Republiki Adżarii. Batumi to od
dziesięcioleci popularny i tętniący życiem kurort, który jest
WWW.OPALTRAVEL.PL
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prawdziwą perełką Gruzji. Zakwaterowanie w hotelu, czas
wolny. Po zmroku warto skorzystać z bogatej oferty życia
nocnego. Kolacja, nocleg w hotelu.
 
10. DZIEŃ: BATUMI – BAKURIANI
Śniadanie. Zwiedzanie słynnego, malowniczo położonego
ogrodu botanicznego w Batumi, z którego tarasów rozciąga
się wspaniały widok na turkusowe wody morza i urzekające
pola Batumi. Przejazd do narciarskiego kurortu Bakuriani,
kolacja i nocleg.
 
11. DZIEŃ: BAKURIANI – WARDZIA – TBILISI
Śniadanie. Wracamy do Tibilisi, zwiedzając po drodze fortecę
Khervisi oraz niesamowite, wykute w skale miasto Wardzia.
Ten wykuty w skale fenomenalny zespół jaskiń mieszkalnych
i klasztorów od stuleci rozbudzał wyobraźnię. Sam klasztor
wykuty na skale ma aż 6 tys. apartamentów! Ponadto znajdują się tu m.in. kościół i Sala Tronowa. Po powrocie do
Tibilisi kolacja i nocleg.
 
12. DZIEŃ: TBILISI – DAWID GEREDŻA – SIGNAGI
– BODBE
Śniadanie. Przejazd do kompleksu klasztornego Dawid Garedża, unikalnego ze względu na dziką przyrodę, malowidła
ścienne i wykute w skałach klasztory. Podobno, jeśli trzykrotnie odwiedzimy klasztor, będzie to równoznaczne z pielgrzymką do Jerozolimy. Odwiedziny w zespole klasztornym
Udabno – tu czeka nas 1,5–2 godzinna wycieczka piesza,
wysiłek nagrodzony wspaniałymi widokami. Po południu
wizyta w Signagi, mieście słynącym z produkowanego tu
wina, a następnie zwiedzanie kompleksu klasztornego Bodbe.
Nocleg w Signagi.
 
13. DZIEŃ: SIGNAGI – TELAVI – SIGNAGI
Po śniadaniu zwiedzamy malowniczą i najbardziej urodzajną
części Gruzji – Kachetii, która graniczy z Kaukazem. To kolebka uprawy winorośli i produkcji wina, którego powstaje tu
około 500 gatunków. W winie zawarta jest historia, kultura
i styl życia Gruzinów. To symbol gruzińskiej gościnności,
przyjaźni, tolerancji oraz tajemnica długowieczności miesz-
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kańców. Jedziemy do Telavi, by spokojnie pospacerować
uroczymi wąskimi uliczkami miasta w cieniu bogato zdobionych drewnianych balkonów. Zwiedzanie katedry Alawerdi
(XI w.), posiadłości rodziny Tsinandaly i Kompleksu w Gremi – XI-wiecznego kulturalnego i edukacyjnego centrum
wschodniej Gruzji. Po południu uczta smaków – degustacja
wina w winnicy. Powrót do Signagi. Kolacja, nocleg.
 
14. DZIEŃ: SIGNAGI – SHEKI
Po śniadaniu przejazd na wschód w kierunku granicy z Azerbejdżanem. Przekroczenie granicy. Zmiana przewodnika
i transportu. Przejazd do Sheki. Zwiedzanie miasta; fortecy, pałacu Chana oraz meczetu Juma. Transfer do hotelu,
kolacja i nocleg.
 
15. DZIEŃ: SHEKI – SHEMAKHA – BAKU
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie – Mauzoleum Yeddy Gumbeza
i Diri Baba oraz kościoła albańskiego w Kishu. Przejazd do
Baku – miejsca, gdzie skrajność goni skrajność, a absurdy
zdają się być na porządku dziennym. Chaotyczna, gorąca,
pachnąca naftą, hałaśliwa, ale urzekająca stolica Azerbejdżanu
kusi nas swoją odmiennością i egzotyką. Kolacja i nocleg
w hotelu.
 
16. DZIEŃ: BAKU
Śniadanie. Przejazd do Gabustan, gdzie zobaczymy wpisane
na listę UNESCO jaskinie i skały, na powierzchni których
można zobaczyć blisko 4 tys. rysunków z epoki kamienia.
Powrót do Baku. Godzinny rejs statkiem. Zwiedzanie Muzeum Dywanów. Kolacja. Nocleg.
 
17. DZIEŃ: BAKU
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: Pałac Szachów Szyrywanu, wieża Maiden, Świątynia Ateshgah i „płonąca góra”
w Yanardag. Przejazd na dworzec kolejowy. Nocny przejazd
pociągiem do Tbilisi.
 
18. DZIEŃ: TBILISI
Przyjazd do Tiblilisi w godzinach rannych. Śniadanie. Zwiedzanie Tibilisi, jednego z najstarszych miast na świecie, stolicy
Gruzji, od V w.n.e. Spacer po Starym Mieście, nazywanym

Kala, które znajduje się w obrębie murów twierdzy i sięga
aż do brzegu rzeki Mtkvari, obejrzenie kościoła Metechi –
świątyni Matki Bożej Metechskiej z XIII w. będącej jednym
z najbardziej znaczących zabytków miasta, dzielnicy łaźni
siarkowych „carskie banie”, twierdzy Narikała (IV w.), Bazyliki Anczischatyjskiej, Katedry Świętej Trójcy oraz Muzeum
Narodowego. Obiad. Nocleg w Tbilisi.
 
19. DZIEŃ: TBILISI
Transfer na lotnisko, odlot do Warszawy. Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

19 DNI

05.06.2019–23.06.2019

4750 PLN + 2295 USD

23.07.2019–10.08.2019

4750 PLN + 2295 USD

20.09.2019–08.10.2019

4750 PLN + 2295 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Erewań, Tibilisi – Warszawa
• zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2-osobowych
z łazienkami
• śniadania, obiady lub kolacje według programu
• przejazdy klimatyzowanym autokarem lub mikrobusem
zgodnie z programem
• opiekę pilota oraz lokalnych przewodników
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• wizę do Azerbejdżanu
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• zwyczajowych napiwków (ok. 4 USD dziennie)
• napojów do obiadów i kolacji
• ew. atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 560 USD

CHINY KLASYCZNE + OPCJA KANTON, HONGKONG, MAKAU

11/17 DNI

� Zwiedzanie „wodnej wioski” Wuzhen � Rejs po Jeziorze Zachodnim � Przejazd najszybszym pociągiem świata
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku Opal
Travel. Przelot do Pekinu.
 
2. DZIEŃ: PEKIN
Przylot do Pekinu. Zakwaterowanie (w przypadku przylotu
w godzinach rannych – najpierw realizowany jest program
zwiedzania, a zakwaterowanie po czasie rozpoczęcia doby
hotelowej). Zwiedzanie fascynującej stolicy Chin – Letniego
Pałacu Cesarskiego (UNESCO), który jest jednym z najwspanialszych zabytków Pekinu. W trakcie zwiedzania – obiad.
Transfer do hotelu, czas na odpoczynek, nocleg.
 
3. DZIEŃ: PEKIN – WIELKI MUR CHIŃSKI –
GROBOWCE MINGÓW – PEKIN
Śniadanie. Dzień zaczniemy od zwiedzania słynnej nekropolii Cesarzy z Dynastii Ming (UNESCO) i spaceru rytualną
„Drogą Duchów” do cesarskich grobowców. Następnie
przejedziemy do BADALING, gdzie znajdują się najlepiej
zachowane fragmenty Wielkiego Muru Chińskiego (UNESCO) – najbardziej rozpoznawalnej wizytówki Chin i świata.
Wizyta w Centrum Hodowli Pereł wraz z krótką prezentacją
i możliwością zakupów. Powrót do Pekinu, z przystankiem
po drodze na terenie obiektów olimpijskich (m.in. stadion
„Ptasie Gniazdo”). Na kolację oczywiście słynna Kaczka po
Pekińsku, nocleg w Pekinie.
Dla chętnych: przedstawienie teatr Kung Fu Story lub
spektakl Opery Pekińskiej (atrakcja fakultatywna).
 
4. DZIEŃ: PEKIN – XIAN
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: zobaczymy Tiananmen
– Plac Bramy Niebiańskiego Spokoju, który jest bramą do
Zakazanego Miasta i największym placem publicznym na
świecie. Następnie przejdziemy do Zimowego Pałacu Cesarskiego czyli słynnego Zakazanego Miasta, które przez wieki
było niedostępne dla zwykłych śmiertelników. Odwiedzimy
też Świątynię Nieba wraz z Pawilonem Modłów o Pomyślne
Zbiory – symbole Pekinu. Kolacja. Przejazd nocnym pociągiem do Xian (miejsca sypialne, przedziały 4 osobowe,
klimatyzacja).
 
5. DZIEŃ: XIAN
Przyjazd do Xi’an. Transfer do hotelu i śniadanie. Zwiedzanie
najsłynniejszego muzeum na terenie Chin – ARMII TERAKOTOWEJ (UNESCO). Armia to ponad 6000 glinianych figur
żołnierzy, koni i wozów, które miały towarzyszyć cesarzowi
Qin Shihuang w życiu pozagrobowym. Wizyta w lokalnej
fabryce glinianych figurek produkowanych tak jak przed
ponad 2 tysiącami lat. Kolacja – słynny bankiet pierożkowy.
Nocleg. Fakultatywnie: spektakl z czasów dynastii Tang.
 
6. DZIEŃ: XIAN – SUZHOU
Śniadanie. Zwiedzanie XIAN – dawnej stolicy Chin, będącej
głównym miastem na Szlaku Jedwabnym i Wielkiego Meczetu
położonego w XIV wiecznym centrum dzielnicy islamskiej.
Spacer uliczkami pełnymi małych sklepików z wyrobami
chińskiego rzemiosła ludowego. Czas wolny na lokalnym
targu przy Wieży Bębnów. Spacer po średniowiecznych
murach miejskich otaczających miasto. Zwiedzanie Lasu
Steli – kamiennych tablic pełniących funkcję obwieszczeń
i memoriałów m.in. stela Nestorian – pierwszych chrześcijan
przybyłych do Chin już w I w. n. e. Następnie spacer po
parku i zwiedzanie Wielkiej Pagody Dzikiej Gęsi – świątyni
buddyjskiej w centrum miasta. Kolacja. Transfer na stację
i przejazd nocnym pociągiem do Suzhou (miejsca sypialne,
przedziały 4 osobowe).

 
7. DZIEŃ: SUZHOU – HANGZHOU
Przyjazd do Suzhou. Transfer na śniadanie. Zwiedzanie przepięknego Ogródu Pokornego Zarządcy – znakomitego przykładu perfekcji w chińskiej sztuce projektowania ogrodów. Po
południu odwiedzimy Fabrykę Jedwabiu, gdzie obejrzymy od
początku do końca procesu produkcji tego wspaniałego materiału i będziemy mogli dokonać zakupów w przyfabrycznym
sklepie. Obiad. Przejazd autokarem do Hangzhou. Spacer po
zabytkowej uliczce Lilly Street. Zakwaterowanie w hotelu.
Wieczorem (fakultatywnie): udział w barwnym, muzycznym
spektaklu, w scenerii nocnego jeziora Zachodniego.
 
8. DZIEŃ: HANGZHOU
Śniadanie. Zwiedzanie tarasów Lonjing wraz z plantacją
herbaty i Wieży Sześciu Harmonii. Rejs łodzią po Jeziorze
Zachodnim, stanowiącym główną atrakcję miasta. Krótki
spacer wzdłuż brzegów jeziora. Kolacja. Nocleg.
 
9. DZIEŃ: HANGZHOU – WUZHEN – SZANGHAJ
Śniadanie. Przejazd do Wuzhen – urokliwej, zabytkowej
„wodnej wioski” (shuixiang), gdzie można poczuć atmosferę
„starych” Chin. Spacer wybrukowanymi kamiennymi płytami
ulicami, oglądanie domów położonych nad kanałami. Obiad.
Przejazd do Szanghaju. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie.
Nocleg.
 
10. DZIEŃ: SZANGHAJ
Śniadanie. Zwiedzanie tego najbardziej „europejskiego”
miasta nazywanego niegdyś „Paryżem Orientu”. Ogrody Yu
Yuan i Stare Miasto. Ulica Nanjing Road. Obiad. Przejazd
podwodnym tunelem do nowoczesnej dzielnicy Pudong.
Możliwość wjazdu (atrakcja fakultatywna) na taras widokowy wieży Jin Mao – obecnie najwyższego hotelu świata
(sieci Hyatt) lub wieży telewizyjnej zwanej Perłą Orientu.
Wieczorem fakultatywny rejs widokowy po rzece Huang Pu.
 
11. DZIEŃ: SZANGHAJ – WARSZAWA
Śniadanie. Przejazd na lotnisko pojazdem lewitującym na
poduszce magnetycznej MAGLEV (obecnie najszybszy pociąg
świata). Wylot do Warszawy. Przylot do Warszawy.
OPCJA KANTON, HONGKONG, MAKAU
 
11. DZIEŃ: SZANGHAJ – GUILIN
Dla tych co maja jeszcze niedosyt Chin, przelot do Guilin –
miasta które, z uwagi na swoje wspaniałe położenie wśród
krasowych gór o niesamowitych kształtach, uważane jest
za jedną z największych atrakcji turystycznych Chin. Rejs
statkiem wycieczkowym po rzece Li wśród przepięknych
krasowych wzgórz. Obiad w czasie rejsu. Spacer po Yangshuo, jednym z najpopularniejszych wśród turystów miast
w Chinach. Piękne krajobrazy nad rzeką Yulong. Powrót na
nocleg do Guilin. W miarę możliwości oglądanie połowu
ryb z kormoranami.
 12. DZIEŃ: GUILIN – LONGJI TITIAN – GUILIN
Śniadanie. Wycieczka na Wzgórze Fubo („Wzgórze Ujarzmiające Fale”), miejsce, z którego roztaczają się wspaniałe
widoki na okolicę – rzekę Li i krasowe wzgórza. Przejazd do
Longji Titian – podziwianie niezliczonych tarasów ryżowych
wspinających się na wysokość 800 m n.p.m., stanowiących
szczyt osiągnięć inżynierskich i uważanych za najpiękniejsze
tarasy ryżowe w Chinach. Wizyta w tradycyjnej wiosce.
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 13. DZIEŃ: GUILIN – KANTON – MAKAU
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Kantonu. Zwiedzanie Kantonu: Akademia Rodziny Chen – rozległy kompleks
budynków z niezwykłymi, bogato rzeźbionymi dachami cha-

rakterystycznymi dla południa Chin. Obiad – tradycyjne kantońskie przekąski Dimsum. Spacer po wyspie Shamian, wizyta
w Świątyni Sześciu Banianowych Drzew. Przejazd autokarem
do Makau. Przekroczenie granicy. Zakwaterowanie, nocleg.
 14. DZIEŃ: MAKAU
Śniadanie. Zwiedzanie Makau – do 20 grudnia 1999 roku
kolonii portugalskiej, zdecydowanie różniącego się wyglądem
i atmosferą od pobliskiego Hongkongu: Świątyni Kun Lam
(w której znajduje się 18 figur mądrych mężów, uważa się, że
jedna z nich przedstawia Marco Polo), dawnego kościoła św.
Pawła, cytadeli (lista UNESCO), Muzeum Makau, w którym
można obejrzeć wystawy poświęcone największym osiągnięciom cywilizacji chińskiej oraz historii Makau, wyspy
Taipa. Obiad. Nocleg.
 
15. DZIEŃ: MAKAU – HONGKONG
Śniadanie. Przejazd promem do Hongkongu, zwiedzanie
Ocean Park z największym na świecie akwarium. W trakcie
zwiedzania rzut oka na Morze Południowochińskie i Zatokę Repulse. Dalsze zwiedzanie: Port Wiktorii – wjazd na
Wzgórze Wiktorii skąd roztacza się piękny widok na miasto
i zatokę. Wizyta w Aberdeen, porcie Jamesa Bonda. Dla osób
chętnych, fakultatywnie, możliwość przejażdżki sampanem.
Obiad. Nocleg.
 16. DZIEŃ: HONGKONG
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
 
17. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

11 DNI

05.04.2019–15.04.2019

5590 PLN + 595 USD

10.08.2019–20.08.2019

6500 PLN + 595 USD

05.10.2019–15.10.2019

5590 PLN + 595 USD

Dopłata do opcji Kanton, Hongkong, Makau: 1050 USD/os.
* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Pekin, Szanghaj – Warszawa
(bezpośredni lub z przesiadką)
• przejazdy pociągami; Pekin – Xi’an – Suzhou/sleeping,
przedziały 4-osobowe/przejazdy autokarem z klimatyzacją
zgodnie z programem
• zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2 os. z łazienkami
i klimatyzacją
• śniadania w większości w formie bufetu, obiady lub kolacje
zgodnie z programem z wliczoną w cenę jedną szklanką napoju
w tym specjalne kolacje w:
    – Pekin – słynna Kaczka po Pekińsku
    – Xian – bufet pierożkowy
• wizę do Chin
• opiekę pilota B.P. Opal Travel na całej trasie oraz pilotów
lokalnych
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (około 200 USD – płatne po
przylocie do Pekinu)
• dodatkowych napojów do obiadów i kolacji
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
ok. 4 USD dziennie
•o
 płat za atrakcje fakultatywne
•d
 opłata do opcji Kanton – Hongkong – Makau PLN + USD

WWW.OPALTRAVEL.PL
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CHINY, MONGOLIA I ROSJA
KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄ 

15 DNI

� Olśniewające zabytki Pekinu: Zakazane Miasto, Świątynia Nieba, Pałac Letni i Wielki Mur Chiński
� Pustynia Gobi i stepy Mongolii: jurty, wojowniczy jeźdźcy – potomkowie Czyngis-chana, kumys, szamańskie i buddyjskie miejsca kultu
� Irkuck – stolica Syberii i święte jezioro Bajkał, rosyjska bania i lokalna kuchnia � Podróż Koleją Transsyberyjską – legendarnym
szlakiem podróżniczym łączącym Zachód ze Wschodem � Przejażdżka na koniach i wielbłądach w Mongolii
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – PEKIN
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie – hala wylotów, przy stanowisku Opal
Travel wylot do Pekinu.
 
2. DZIEŃ: PEKIN
Przylot do Pekinu, przejazd do hotelu a następnie przejazd
do Świątyni Lamy (Yonhegong) – najważniejszego centrum
kultu wyznawców buddyzmu tybetańskiego. Spacer pośród
dzielniczek hutongów (starych chińskich budynków ze wspólnymi dziedzińcami), fakultatywnie kolacja w typowej chińsiej
restauracji ze słynną kaczką po pekińsku. Nocleg w Pekinie.
 
3. DZIEŃ: PEKIN – GROBOWCE MINGÓW –
WIELKI MUR CHIŃSKI
Śniadanie w hotelu. Przejazd na północ od Pekinu do
kompleksu monumentalnych grobowców chińskiej rodziny
cesarskiej dynastii Ming. Spacer Aleją Duchów, którą przechodziły kondukty żałobne z trumnami zmarłych cesarzy.
Wizyta w Centrum Hodowli Pereł (możliwość zakupów).
Przejazd na jeden z najpiękniejszych odcinków Wielkiego
Muru Chińskiego, wjazd kolejką widokową na Mur oraz krótki
spacer po tej wznoszonej na przestrzeni ponad 2500 lat
budowli liczącej ponad 8000 kilometrów długości. Przejazd
przez teren obiektów olimpijskich. Wieczorem fakultatywnie
udział w przedstawieniu opery pekińskiej. Nocleg w Pekinie.
 
4. DZIEŃ: PEKIN
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Pekinu: Plac Tienanmen –
Plac Bramy Niebiańskiego Pokoju, Zakazane Miasto – przez
wieki niedostępna dla zwykłych obywateli siedziba chińskich cesarzy oraz Świątynia Nieba – miejsce gdzie władcy
Chin składali ofiary w intencji dobrych plonów. Przejazd do
Pałacu Letniego – imponującego rozmachem kompleksu
rezydencyjnego dynastii cesarskiej Qing. Nocleg w Pekinie.
 
5. DZIEŃ: PEKIN – PRZEJAZD KOLEJĄ
TRANSSYBERYJSKĄ PRZEZ MONGOLIĘ
WEWNĘTRZNĄ I PUSTYNIĘ GOBI
Śniadanie w hotelu. Przejazd na pekiński dworzec kolejowy,
początek podróży Koleją Transsyberyjską. Przejedziemy przez
region autonomiczny Mongolii Wewnętrznej oraz pustynię
Gobi. Późnym wieczorem przejazd przez granicę chińsko-mongolską. Nocleg w pociągu (miejsca sypialne).
 
6. DZIEŃ: PRZEJAZD KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄ –
UŁAN BATOR
Przejazd przez południową i środkową Mongolię do Ułan
Bator. Przejazd do hotelu, odpoczynek po podróży a następnie spacer po mongolskiej stolicy. Aleja Pokoju (Ench
Tajwany Gudamdż) – główny deptak miasta, Plac Czyngisa
z pomnikiem Suche Batora oraz budynkami Wielkiego Churału (Parlamentu), opery i giełdy. Wjazd na najwyższe piętro
drapacza chmur Blue Sky – najwyższego budynku Mongolii
skąd rozpościera się piękny widok położonego w górskiej
dolinie Ułan Bator. Nocleg w Ułan Bator.
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7. DZIEŃ: UŁAN BATOR – PUSTYNIA GOBI –
 
KARAKORUM – GORĄCE ŹRÓDŁA W CENCHER
Śniadanie w hotelu. Przejazd autokarem na zachód do jednej z wydm na pustyni Gobi, fakultatywnie przejażdżka na
wielbłądach oraz degustacja lokalnego specjału – kumysu.
Przejazd do Charchorin (Karakorum) – dawnej stolicy Imperium Mongolskiego. Kamienny żółw, który pozostał po
pałacu chanów Mongolii oraz otoczony murem ze 108 stup
XVI – wieczny klasztor Erdene Dzuu – jeden z najcenniejszych obiektów kultury buddyjskiej w kraju. Przejazd do
ciepłych źródeł w Cencher, w jeden z najpiękniejszych górskich rejonów Mongolii. Kąpiele termalne. Nocleg w ośrodku
wczasowym w jurtach (jurty dwuosobowe).
 
8. DZIEŃ: GORĄCE ŹRÓDŁA W CENCHER
Śniadanie w ośrodku wczasowym. Dzień wolny na spacery
po okolicy, wizyty w jurtach koczowników, fakultatywnie
przejażdżki konne oraz kąpiele termalne. Fakultatywnie tradycyjny mongolski masaż. Nocleg w ośrodku wczasowym
w jurtach (jurty dwuosobowe).
 
9. DZIEŃ: CENCHER – BICZIGT CHAD – UŁAN BATOR
Śniadanie w ośrodku wczasowym. Wypoczynek w gorących źródłach a następnie przejazd do malowniczej skały
Biczigt Chad, powrót do Ułan Bator. Fakultatywnie pokaz
folklorystyczny w mongolskiej stolicy. Nocleg w hotelu
w Ułan Bator.
 
10. DZIEŃ: UŁAN BATOR – PRZEJAZD KOLEJĄ
TRANSSYBERYJSKĄ PRZEZ PÓŁNOCNĄ MONGOLIĘ
Śniadanie w hotelu. Spacer po Ułan Bator: poranne modlitwy
w klasztorze buddyjskim Gandan, wizyta w Muzeum imienia Dzanabadzara, gromadzącym niezwykle cenną kolekcję
sztuki buddyjskiej, Świątyni Czojdżin-lamy (dawnej siedzibie
wyroczni państwowej). Spacer obok budynków Biblioteki
Narodowej i Teatru Dramatycznego, przejazd ułanbatorskim
autobusem (1 przystanek) do malowniczego Pałacu Bogdchana – zmarłego w 1924 roku „żywego Buddy z Urgi”,
ostatniego chana Mongolii. Wizyta w sklepie z produktami
z kaszmiru będącego chlubą Mongolii. Transfer na dworzec
kolejowy, przejazd Koleją Transsyberyjską przez północną
Mongolię. Nocleg w pociągu (miejsca sypialne).
 
11. DZIEŃ: PRZEJAZD KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄ
PRZEZ PÓŁNOCNĄ MONGOLIĘ I BURIACJĘ
Przejazd przez granicę mongolsko-rosyjską do Republiki Buriacji (części Federacji Rosyjskiej). Przejazd przez miasto Ułan
Ude nad jezioro Bajkał. Nocleg w pociągu (miejsca sypialne).
 
12. DZIEŃ: PRZEJAZD KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄ
DO IRKUCKA – JEZIORO BAJKAŁ (WYSPA OLCHON)
Przyjazd do Irkucka, przejazd autokarem a następnie promem
na położoną na Bajkale wyspę Olchon. Tradycyjna rosyjska
bania oraz kolacja z degustacją bajkalskich ryb. Wieczór
wolny na spacery lub kąpiel w jeziorze. Nocleg w domkach
letniskowych na wyspie (pokoje dwuosobowe).

13. DZIEŃ: WYCIECZKA PO WYSPIE OLCHON
 
Śniadanie w miejscu noclegu. Kilkugodzinna wycieczka po
wyspie Olchon – najpiękniejsze punkty widokowe oraz
miejsca szamańskiego kultu. Fakultatywnie obiad w trakcie
zwiedzania: ucha, czyli tradycyjna zupa rybna. Wieczorem
czas wolny na spacery po wyspie i banię lub fakultatywnie rejs
statkiem po jeziorze Bajkał. Nocleg w domkach letniskowych
na wyspie (pokoje dwuosobowe).
 
14. DZIEŃ: OLCHON – IRKUCK
Śniadanie w miejscu noclegu. Przejazd do Irkucka, spacer po
mieście: zwiedzanie zabytkowych cerkwii i kościołów oraz
miejsc związanych z polskimi zesłańcami. Wycieczka szlakiem charakterystycznej dla miasta drewnianej architektury
syberyjskiej. Nocleg w Irkucku.
 
15. DZIEŃ: IRKUCK – WARSZAWA
Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko, wylot samolotem
do Warszawy. Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

15 DNI

09.05.2019–23.05.2019

5450 PLN + 1700 EUR

01.06.2019–15.06.2019

5450 PLN + 1700 EUR

13.07.2019–27.07.2019

5850 PLN + 1950 EUR

15.09.2019–29.09.2019

5450 PLN + 1700 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Pekin, Irkuck
– Warszawa
• zakwaterowanie: w hotelach 3* w Pekinie, Ułan Bator i Irkucku
(pokoje dwuosobowe z łazienkami), dwa noclegi w ośrodkach
jurt turystycznych w Mongolii (jurty dwuosobowe, sanitariaty
w oddzielnych budynkach), dwa noclegi w domkach
letniskowych na wyspie Olchon (domki dwuosobowe,
sanitariaty w oddzielnych budynkach)
• wyżywienie: śniadania zgodnie z programem (przewodnik służy
pomocą w wyborze restauracji i dań na pozostałe posiłki),
• przejazdy: Koleją Transsyberyjską (miejsca sypialne),
wynajętymi mikrobusami lub autokarami, lokalnym autobusem
w Ułan Bator
• opiekę polskojęzycznego przewodnika na całości trasy (od
lądowania w Pekinie do wylotu z Irkucka)
• przejażdżkę na koniach i na wielbłądach w Mongolii
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• wiz: chińskiej (ok. 260 PLN), mongolskiej (ok. 60 EUR) i rosyjskiej
(ok. 300 PLN)
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i parków narodowych oraz
napiwków (230 EUR – płatne pilotowi po przylocie do Pekinu)
• posiłków poza śniadaniami
• atrakcji fakultatywnych
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny)
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 550 EUR

CHINY POŁUDNIOWE: KRAINA AVATAR I POLA RYŻOWE

13 DNI

� Kanton – stolica chińskiej kuchni � Bajkowa sceneria gór Zhangjiajie � Trasy ryżowe i rejs po rzece Li � Wypoczynek na Wyspie Hainan
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – GUANGZHOU
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Przelot do Guangzhou (Kantonu).
 
2. DZIEŃ: GUANGZHOU
Przylot do Guanzhou. Jesteśmy w dawnym KANTONIE,
współczesnej metropolii, która przez stulecia była miejscem,
gdzie rodziły się rewolucje i najważniejsze zmiany w Chinach
a także… słynna na całym świecie KANTOŃSKA KUCHNIA.
Odwiedzimy wyspę Shamian, obecnie atrakcje turystyczną,
w przeszłości znajdował się tu ważny port handlowy. Kolacja.
Przejazd do hotelu. Nocleg.
 
3. DZIEŃ: GUANGZHOU – ZHANGJIAJIE
Transfer na lotnisko, lot z Guangzhou do Zhangjiajie, gdzie
znajduje się Park Narodowy Zhangjiajie, który powstał
w 1982 r. jako pierwszy leśny park narodowy w Chinach.
Przejazd do hotelu położonego w malowniczej okolicy Zhangjiajie (około 40 minut). Nocleg w hotelu.
 
4. DZIEŃ: ZHANGJIAJIEB
Zwiedzanie parku krajobrazowego Zhangjiajie. Miejsce to znane jest na całym świecie z powodu pionowych skał w kształcie
kolumn, których szczyty zdają się ginąć w chmurach. Zasłynęło
również jako pierwowzór gór Hallelujah w światowym hicie
filmowym „Avatar” Pobyt na terenie rezerwatu jest okazją
do podziwiania m.in. chronionego obszaru krajobrazowego
Yuanjiajie, szczytów gór Tianzi czy słynnej Dziesięciomilowej Galerii. Wycieczkę rozpoczniemy w Pandorze. Windą
nazywaną także „windą Stu Smoków”, dostaniemy się na
naturalną platformę, która stoi naprzeciwko gigantycznych
skał wyrastających z głębokiej doliny. Po obiedzie odwiedzi-

my Górę Tianzi, która słynie z lasu na wierzchołkach, morza chmur i bajecznego wschodu słońca. Podziwiamy stąd
wspaniały widok dziwacznych formacji skalnych, stromych
klifów i mglistych chmur. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 
5. DZIEŃ: ZHANGJIAJIE
Po śniadaniu odkrywamy dziewiczą scenerię Jeziora Baofeng.
Zlokalizowane jest ono wysoko w górach, uchodzi do niego
jeden z najczystszych wodospadów górskich, otoczone jest
bujnymi zielonymi drzewami i krzewami, które nadają widokowi bajeczną atmosferę. Po obiedzie odwiedzimy Górę
Tianmen, która jest uważana za symbol i duszę Zhangjiajie.
Jest to pierwsza udokumentowana góra w historii Zhangijajie.
Na górę prowadzi szlak, który jest przymocowany do stromej
ściany klifu, Powrót do hotelu. Nocleg.
 
6. DZIEŃ: ZHANGJIAJIE – CHANGSHA – GUILIN
Po śniadaniu transfer do Changsha i wizyta na uniwersytecie
Yuelu, który jest uznawany za jeden z czterech najbardziej
prestiżowych i najstarszych uniwersytetów w Chinach. Później odwiedzimy pomarańczową wyspę. Transfer na dworzec
kolejowy. Przejazd pociągiem do Guilin. Przyjazd do Guilin,
– miasta, które, z uwagi na swoje wspaniałe położenie wśród
krasowych gór o niesamowitych kształtach, uważane jest
za jedną z największych atrakcji turystycznych w Chinach.
Transfer do hotelu, kolacja w formie bufetu i nocleg.
 
7. DZIEŃ: GUILIN – YANGSHUO
Śniadanie. Rejs statkiem wycieczkowym po rzece Li wśród
przepięknych krasowych wzgórz. Obiad na pokładzie statku.
Przyjazd do Yangshuo, odwiedzimy uważaną za najstarszą,
wielokulturową ulicę West Street (mająca 517 metrów
długości oraz 8 metrów szerokości, ulica ta jest uważana

za miejsce, gdzie wschód miesza się z zachodem). Kolacja
w lokalnej restauracji. Nocleg w Yangshuo.
 8. DZIEŃ: YANGSHUO – LONGSHENG
Po śniadaniu przejazd do Longi Titian, gdzie będziemy podziwiać niezliczone tarasy ryżowe, wspinające się na wysokość
800 m n. p m. Stanowią one szczyt osiągnięć inżynierskich
i uważane są za najpiękniejsze tarasy ryżowe w Chinach.
Odwiedzimy też lokalne wioski zamieszkane przez mniejszości
narodowe. Kolacja w lokalnej restauracji i nocleg w Longsheng.
 
9. DZIEŃ: LONGSHENG – GUILIN – SANYA
Kontynuujemy wizytę w regionie Longsheng. Powrót do
Guilin. Odwiedzimy wzgórze Fubo (Wzgórze Ujarzmiające
Fale”), które ma 120 metrów długości, 60 metrów szerokości
i 213 metrów wysokości. Ze wzgórza roztaczają się wspaniale widoki na okolice. Transfer na lotnisko i lot do Sanya
na Hajnan. Przylot do Sanya i transfer do hotelu. Kolacja
w hotelu i nocleg.
 10. DZIEŃ: SANYA
Czas wolny w hotelu. Nocleg.
 11. 
DZIEŃ: SANYA
Czas wolny w hotelu. Nocleg.
 
12. DZIEŃ: SANYA – GUANGZHOU
Czas wolny. Transfer na lotnisko. Lot z Sanya do Guangzhou.
Wieczorem wylot do Polski
 
13. DZIEŃ: SANYA – GUANGZHOU
Przylot do Warszawy

TERMIN I CENY: 

13 DNI

26.04.2019–06.05.2019

5590 PLN + 700 USD

08.08.2019–18.08.2019

5590 PLN + 700 USD

03.10.2019–12.10.2019

5590 PLN + 700 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Guangzhou –
Warszawa (z przesiadką w porcie europejskim)
• zakwaterowanie w hotelach 3/4* w pokojach 2-osobowych
• śniadania i obiady lub kolacje z wliczoną jedną szklanką napoju
• opieka pilota B.P. OPAL TRAVEL na całej trasie oraz lokalnych
przewodników
• przejazdy mikrobusem oraz przeloty wewnętrzne, przejazdy
pociagiem zgodnie z programem
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• wizę do Chin
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu (ok. 200 USD)
• zwyczajowych napiwków ok. 4 USD dziennie
• dopłaty do wysokiego sezonu 600 PLN

WWW.OPALTRAVEL.PL
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DLA KONESERÓW

CHINY POŁUDNIOWE I WYSPA HAJNAN OD 2 OSÓB

17 DNI

� Stolice chińskiej kuchni: Kanton i Yunnan � Śnieżna Góra Jadeitowego Smoka
� Wąwóz Skaczącego Tygrysa � Wypoczynek na Wyspie Hajnan
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – GUANGZHOU
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Przelot do Guangzhou.
 
2. DZIEŃ: GUANGZHOU
Przylot do Guanzhou. Transfer do hotelu i odpoczynek po
przelocie. Jesteśmy w dawnym KANTONIE, współczesnej
metropolii, która przez stulecia była miejscem, gdzie rodziły
się rewolucje i najważniejsze zmiany w Chinach a także…
słynna na całym świecie KANTOŃSKA KUCHNIA. Odwiedzimy tu m.in. liczącą ponad 1400 lat Świątynię Sześciu
Banianów – wysoką na 55 m pagodę, która konstrukcją
przypomina delikatny kwiat lotosu.
 
3. DZIEŃ: GUANGZHOU – KUNMING
Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot do KUNMING.
Transfer do hotelu, czas wolny. Jesteśmy w stolicy fascynującej prowincji Yunnan. KUNMING nazywany jest „miastem
wiecznej wiosny” – położony na wysokości 2000 m n.p.m.
w otoczeniu niemal tropikalnych lasów pozwala odetchnąć
świeżym, górskim powietrzem. YUNNAN słynie ze swoich
krajobrazów – gór i lasów, które, z dala od wielkich miast,
zamieszkuje wiele plemiennych społeczności.
 
4. DZIEŃ: KUNMING – SKAMIENIAŁY LAS –
KUNMING
Śniadanie. Przejazd do SKAMIENIAŁEGO LASU (UNESCO)
– największego na świecie skupiska fascynujących form
krasowych. Wyrastające niczym skamieniałe drzewa z ziemi
skały tworzą fantastyczne formy, przypominające zwierzęta
i rośliny oraz tworząc liczne łuki i mosty. Odwiedzimy też
jedną z lokalnych wiosek, gdzie możemy obejrzeć pełen
kolorów i dynamicznych tańców spektakl wykorzystujący
lokalne tradycje (za dopłatą).
 
5. DZIEŃ: KUNMING – DALI
Po śniadaniu przejazd do DALI, antycznego miasta, którego
tradycja sięga ponad 1200 lat wstecz. Malowniczo położone
nad jeziorem Erhai jest domem licznej społeczności BAI,
która prowadzi tu spokojny tryb życia. Ich charakterystyczne
białe stroje łatwo zauważyć na ulicach miasta, a wyjątkowy
zwyczaj połowu ryb z użyciem kormoranów to nie lada widok.
 
6. DZIEŃ: DALI
Po śniadaniu wizyta w miasteczku XIZHOU, gdzie kultura
ludu BAI jest najlepiej widoczna – liczne zdobienia w drewnie
zdobiące okoliczne domy są wizytówką tutejszych snycerzy.
Wizyta w Zoucheng Bai, gdzie podejrzymy, jak przygotowywane są delikatne, tradycyjne dla tego regionu tkaniny.
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Na koniec zwiedzania czeka nas relaksujący rejs łodzią po
jeziorze ERHAI – idealna okazja by podziwiać otaczający
jezioro górski krajobraz.
 
7. DZIEŃ: DALI – LIJIANG
Po śniadaniu przejazd do LIJIANG (UNESCO) – miasta,
którego wąskie, uliczki, liczne kanały i tradycyjne domy
o malowniczo powyginanych dachach tworzą fascynującą
plątaninę. Odwiedzimy najważniejsze miejsca tego uroczego
miasta, m.in. Plac Sifang, którego zabudowa to prawdziwa
esencja chińskiej architektury.
 
8. DZIEŃ: LIJIANG – SHUHE – JEZIORO
CZARNEGO SMOKA – LIJIANG
Śniadanie. Dziś czeka nas zwiedzanie najpiękniejszych zakątków Lijiang – przejedziemy do niewielkiego SHUHE –
miniaturę swego większego sąsiada i domem ludu DONGBA,
a także nad Jezioro Czarnego Smoka, w którego wodach
odbija się szczyt Śnieżnej Góry Jadeitowego Smoka. Odwiedzimy też najstarszą świątynię w Yunnanie, której otoczenie
to „cztery skarby”: kwiat śliwy dynastii Tang, cyprysy dynastii
Song, krzewy herbaciane i grobowce dynastii Ming.
 
9. DZIEŃ: LIJIANG – ŚNIEŻNA GÓRA
JADEITOWEGO SMOKA – LIJIANG
Po śniadaniu czeka nas wyprawa w okolice Śnieżnej Góry
Jadeitowego Smoka – słynącej z piękna i niedostępności.
Jeśli pogoda nam pozwoli, wjedziemy kolejką kablową na
punkt widokowy, skąd będziemy mogli podziwiać wspaniały
krajobraz. W tle górskiej panoramy możemy też obejrzeć
prawdziwy musical w plenerze – „Impresje Lijiangu” oparte
na lokalnym folklorze (za dopłatą).
 
10. DZIEŃ: LIJIANG – WĄWÓZ SKACZĄCEGO
TYGRYSA – ZHONGDIAN
Po śniadaniu przejedziemy do Zhongdian, po drodze odwiedzając słynny WĄWÓZ SKACZĄCEGO TYGRYSA – jeden
z najgłębszych i najbardziej spektakularnych na świecie.
Zatrzymamy się też w DUKEZONG – historycznym mieście
położonym na JEDWABNYM SZLAKU, zamieszkiwanym
przez społeczność tybetańską. Przejazd do Zhongdian,
i nocleg.
 
11. DZIEŃ: ZHONGDIAN
Śniadanie. Wizyta w klasztorze Sonzalin – największej buddyjskiej świątyni w prowincji Yunnan. Następnie chwila relaksu na malowniczych łąkach Napahai, które każda pora roku
ubiera w inne, powalające intensywnością kolory.
 
12. DZIEŃ: ZHONGDIAN – SANYA
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i przelot do Kunming,

a następnie transfer na wyspę HAINAN, zwaną „Chińskimi
Hawajami”. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny.
 
13. DZIEŃ: SANYA
Po śniadaniu odwiedzimy Tropikalny Las ZATOKI YALONG,
którego górzyste, porośnięte gęstym tropikalnym lasem tereny zachęcają do krótkich, relaksujących spacerów oraz
lokalną atrakcję kulturową – Strefę Rdzennej Kultury Ganza.
Czas wolny. Nocleg.
 
14. DZIEŃ: SANYA
Po śniadaniu czeka nas wyprawa na koniec świata – rejon
wyspy słynący z pięknej tropikalnej scenerii, bogatej kultury
i tradycji. Odwiedzimy też prawdziwą ciekawostkę – jedyny
na wyspie prawdziwie wiktoriański ogród. Czas wolny. Nocleg.
 
15. DZIEŃ: SANYA – GUANGZHOU
Śniadanie. Przejazd na lotnisko, przelot do Guangzhou.
Transfer do hotelu. Dziś odwiedzimy okolice majestatycznej
góry BAIYUN oraz punkt widokowy SHAMEEN, słynący ze
wspaniałych, roztaczających się z niego krajobrazów. Czas
wolny. Nocleg.
 
16. DZIEŃ: GUANGZHOU – WARSZAWA
Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Warszawy.
 
17. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 
Wyjazd w dowolnym terminie

17 DNI
3600 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przejazdy mikrobusem oraz przeloty wewnętrzne zgodnie
z programem
• zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokojach 2-osobowych
• śniadania i kolacje z wliczoną jedną szklanką napoju
• opiekę anglojęzycznych przewodników lokalnych
• wizę do Chin
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu międzynarodowego na trasie Warszawa – Guangzhou – Warszawa
(z przesiadką) – cena od 2300 PLN
• biletów wstępu (ok. 250 USD)
• zwyczajowych napiwków (ok. 4 USD dziennie)

FILIPINY: LUZON, PALAWAN, CEBU, BOHOL

18 DNI

� Podziemna rzeka Puerto Princessa i tarasy ryżowe w okolicach Banaue „Ósmy Cud Świata” � Wzgórza Czekladowe na wyspie Bohol
� Poznawanie kultury lokalnych plemion � Największe motyle świata � Bezludne plaże i wysepki � Bilety wstępu w cenie
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku OPAL
TRAVEL. Wylot z Warszawy.
 
2. DZIEŃ: MANILA
Przylot do Manili. Transfer do hotelu. Czas wolny. Wieczorem
udział w kolacji z pokazem tradycyjnych tańców z północy
i południa kraju.
 
3. DZIEŃ: MANILA
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Filipin; katolickie kościoły
Binondo oraz Św. Augustyna, Fort Santiago – symbol władzy hiszpańskiej nad Filipinami oraz Rizal Park – jednego
z najpiękniejszych parków stolicy. Przejazd do centrum
finansowego Manili (Makati). Zwiedzanie Cmentarza Amerykańskiego. Nocleg.
 
4. DZIEŃ: MANILA – WODOSPAD PAGANJAN –
MANILA
Po śniadaniu udamy się na południe od Manili do Wodospadów Paganjan. Wodospady te, znane również pod nazwą
Magdapio, znajdują się na rzece Bumbungan. Droga wiedzie
przez piękny wąwóz, na zboczach i brzegach którego można
podziwiać wspaniałą, bujną tropikalną dżunglę oraz kilkanaście mniejszych wodospadów. Najwyższy z nich mierzy
120 m. Dalsza podróż odbywa się łodziami, a każdą z nich
kieruje dwóch wioślarzy. Na początkowym odcinku koryto
rzeki jest dość szerokie a nurt niezbyt wartki. Po przepłynięciu
2–3 kilometrów rzeka zwęża się, brzegi stają się strome,
pojawiają się skaliste, nachylone ściany, po których spływają
wody płynących przez dżunglę potoków. Nurt rzeki staje się
coraz bardziej wartki, pojawiają się bystrza. Rzeka płynie
skalnym wąwozem o prawie pionowych ścianach. Od czasu
do czasu mijamy małe wodospady, spadające ze skalnych
urwisk. Na drzewach porastających górną część wąwozu
można wypatrzeć wiele ptaków i baraszkujące małpy. Trasa
jest nadzwyczaj urokliwa. Po rejsie udajemy się do restauracji
na tradycyjny obiad. Po południu transfer do hotelu.
 
5. DZIEŃ: MANILA – BANAUE
Śniadanie. Wyjazd na północ wyspy Luzon, największej
z 7107 wysp archipelagu. Przejazd przez urokliwe wioski
i miasteczka. Po drodze postój na Chińskim Cmentarzu, tzw.
Mieście Umarłych, gdzie groby maja kształt domów, cześć
z nich wyposażona jest w meble i bieżącą wodę. Postój
w jednym z najstarszych kościołów – San Guillermo, Obiad
w miejscowości San Jose (nie wliczony w cenę). Możliwość
zakupu lokalnych wyrobów rzemieślniczych w Sta Fe. Przejazd przez przełęcz Dalton, skąd rozpościerają się wspaniałe
widoki na plantacje ryżowe. Przyjazd do Banaue, zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
 
6. DZIEŃ: BANAUE – TARASY RYŻOWE – BANAUE
Śniadanie. Wyjazd jeepami na całodzienny przejazd po tarasach ryżowych (lista UNESCO – uważanych za Ósmy Cud

Świata). Część mieszkańców nosi tradycyjne ubiory i chętnie
pozuje w nich turystom. Powrót do Banaue.
 
7. DZIEŃ: BANAUE – SAGODA
Śniadanie. Przejazd do Sagoda przez pięknie położoną dolinę
do Bontoc. Wizyta w lokalnym muzeum, w którym znajdują
się bogate zbiory etnograficzne ukazujące kulturę lokalnych
plemion. Zwiedzanie jaskiń grobowych oraz umieszczonych
na stokach górskich tzw. wiszących trumien. Przejazd do
hotelu w Sagoda. Nocleg.
 
8. DZIEŃ: BANAUE – MANILA
Śniadanie. Przejazd do Manili (około 235 km, czas jazdy
5–6 godzin). Nocleg.
 
9. DZIEŃ: MANILA – PUERTO PRINCESA
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot na wyspę Palawan,
która uważana jest za jedno z najpiękniejszych miejsc na
Ziemi. Zachowała swój dziewiczy, naturalny charakter ze
wzgórzami porośniętymi wiecznie zielonym lasem tropikalnym, jaskiniami krasowymi, rafami koralowymi, cudownymi
plażami i turkusową wodą niczym z folderów reklamowych.
Po przylocie do Puerto Princesa wizyta na farmie krokodyli
i farmie motyli, gdzie można oglądać najpiękniejsze i najrzadsze motyle Filipin. Przejazd do muzeum, mieszczącego
się w starym ratuszu, gdzie znajdują się eksponaty związane
z bogatą historią wyspy. Wizyta w Katedrze Niepokalanego
Poczęcia. Nocleg w Puerto Princesa.
 
10. DZIEŃ: PUERTO PRINCESA
Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Podziemnej Rzeki
Puerto Princesa. Spacer przez lasy deszczowe do Jaskini
Św. Pawła. Spływ podziemną rzeka wijącą się wśród malowniczych jaskiń, bogatych w formy naciekowe. Podziemna
rzeka Puerto Princesa została w 2011 r. uznana za jeden
z 7 Cudów Przyrody. Obiad w formie pikniku. Powrót do
Puerto Princesa na nocleg.
 
11. DZIEŃ: PUERTO PRINCESA
Po śniadaniu udamy się do przystani skąd łodzią udamy się
w rejs po wysepkach Zatoki Honda. Będziemy plażować na
złotych plażach wysp: Luli, Pandan i Cowrie. W czasie rejsu
obiad. Po południu przejazd do hotelu.
 
12. DZIEŃ: PUERTO PRINCESA – CEBU
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot na wyspę Cebu, do
której w 1521 roku dopłynął także Ferdynand Magellan.
Zwiedzanie wyspy. Odwiedzimy Fort San Pedro, przejdziemy się ulicą Collon, która jest najstarszą ulicą na Filipinach,
nawiedzimy Bazylikę Mniejszą oraz świątynię Taoistyczną.
Transfer do hotelu. Nocleg.
 
13. DZIEŃ: CEBU – BOHOL
Śniadanie, a następnie przepłynięcie promem na wyspę Bohol.
Zwiedzanie wyspy, kościół Baciayon, przejazd przez gaj mahoniowy, wizyta w motylarni, gdzie można zobaczyć m.in. okazy
największych motyli i ciem na świecie, a następnie dojazd do
tzw. Czekoladowych Wzgórz. Spływ rzeką Loboc, zakończony

w miejscu gdzie można obejrzeć jedne z najmniejszych na
świecie małpiatek – Tarsjuszy z charakterystycznymi dużymi
oczami. Transfer do hotelu położonego przy plaży. Nocleg.
 
14. DZIEŃ: BOHOL
Śniadanie. Dzień na plażowanie lub opcjonalny rejs w poszukiwaniu wielorybów.
 
15. DZIEŃ: BOHOL – CEBU
Śniadanie. Plażowanie, a następnie transfer na prom. Przepłyniecie na Cebu. Transfer do hotelu.
 
16. DZIEŃ: CEBU
Śniadanie, plażowanie a dla chętnych opcjonalny przejazd
do Oslob, gdzie odbędziemy niezapomnianą przygodę życia – pływanie z rekinami. Po południu powrót do hotelu.
 
17. DZIEŃ: CEBU
Śniadanie. Czas wolny. Po południu transfer na lotnisko.
Wylot do Polski.
 
18. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

18 DNI

01.02.2019–19.02.2019

6950 PLN + 2650 USD

20.03.2019–07.04.2019

6950 PLN + 2650 USD

24.04.2019–12.05.2019

6950 PLN + 2650 USD

08.11.2019–26.11.2019

6950 PLN + 2650 USD

WYJAZD INDYWIDUALNY
W dowolnym terminie

cena bez przelotu
3550 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Manila, Cebu – Warszawa (przez
jeden z europejskich portów lotniczych)
• przeloty wewnętrzne: Manila – Puerto Princesa, Puerto
Princesa – Cebu
• przejazdy mikrobusem bądź lokalnymi jeepami zgodnie
z programem
• prom Cebu – Bohol – Cebu
• rejs łodzią po rzece Puerto Princesa
• zakwaterowanie w hotelach 3/4* w pokojach 2-osobowych
z łazienką
• śniadania, obiady w niektóre dni zgodnie z programem
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• opiekę polskojęzycznego pilota oraz lokalnych przewodników
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• opłat lotniskowych za przeloty lokalne oraz opłat wylotowych i portowych
ok. 20 USD
• napiwków (ok. 4 USD dziennie)
• atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 700 USD

WWW.OPALTRAVEL.PL
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DLA KONESERÓW

INDIE: LADAKH I KASZMIR OD 2 OSÓB

16 DNI

� Kaszmir, „Rajska dolina” w Himalajach � Noclegi na łodziach-hotelach w Śrinagarze
� Ladakh, „Mały Tybet” i buddyjskie klasztory � Spotkania z nomadami
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – DELHI
Przelot do Delhi przez jeden z europejskich portów lotniczych.
 2. DZIEŃ: DELHI
Przylot i transfer do hotelu. Po krótkim odpoczynku wyruszamy na zwiedzanie fascynującego Old Delhi – Czerwonego
Fortu, który jest wizytówka miasta oraz świątyń wielu religii
– m.in. Meczetu Jamia (największego w Indiach) i sikhijskiej
gurudwary. Po południu czeka nas mała dawka adrenaliny
– przejazd wąskimi, kolorowymi uliczkami Chandni Chowk
tradycyjną rikszą. Wieczorem czas wolny – możemy wspólnie udać się w mniej odwiedzane miejsca Delhi, jak choćby
kolonia tybetańskich uchodźców.
 3. DZIEŃ: DELHI – ŚRINAGAR
Po śniadaniu jedziemy na lotnisko i lecimy do Srinagaru –
stolicy magicznego Kaszmiru. Z lotniska zostaniemy zabrani
do hotelu – wyjątkowego, bo znajdującego się na tradycyjnej,
wyrzeźbionej w orzechowym drewnie łodzi na jeziorze w którym odbijają się himalajskie szczyty. Po południu wybieramy się na spacer przez starą, przesiąkniętą tradycja częścią
miasta, gdzie wśród licznych sklepików i bazarów możemy
usiąść i napić się pysznej kaszmirskiej herbaty z szafranem.
 4. DZIEŃ: ŚRINAGAR
O wschodzie słońca ruszamy na zakupy na wyjątkowy „pływający targ” tradycyjnymi shikarami – łódeczkami z miejscowego drewna. Po śniadaniu ruszamy na dalsze zwiedzanie
miasta – wspinamy się na świętą górę Schankarcharya, skąd
roztacza się wspaniała panorama miasta i otaczających go gór.
Po południu odpoczywamy w słynnych ogrodach władców
Kaszmiru: Nishat Bagh i Shalimar Bagh.
 5. DZIEŃ: ŚRINAGAR – SONMARG – KARGIL
Wcześnie rano jedziemy górskimi drogami do Sonmarg – himalajskiej wioski, gdzie podczas krótkiego (3 godz.) trekkingu
w stronę lodowca możemy spotkać miejscowych nomadów,
żyjących od stuleci zgodnie z ich tradycjami. Po powrocie
czeka nas bogaty we wrażenia przejazd przez Przełęcz Zoji
La i Dolinę Drass – drugie na świecie najzimniejsze, ciągle
zamieszkiwane miejsce. Wieczorem przybywamy do Kargil
– miasta, które jest bramą części słynnego „Jedwabnego
Szlaku”. Zakwaterowanie i nocleg.
 6. DZIEŃ: KARGIL – LAMAYURU – LEH
Po śniadaniu jedziemy przez wysokogórski region Ladakh.
Krajobraz zmienia się całkowicie – mijamy buddyjskie stupy
i gompy (klasztory). Odwiedzamy dwa wyjątkowe na naszej
drodze: w Mulbekh i Lamayuru – który zachwyca swoim
położeniem na potężnych formacjach skalnych. W drodze
do Leh, stolicy Ladakhu, zwiedzamy najstarszy klasztor w La-
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dakhu – Alchi, odpoczywamy nad sangham – miejscem, gdzie
się łączą dwie potężne himalajskie rzeki Zanskar i Indus oraz
mijamy „Magnetyczne wzgórze”, gdzie są zakłócenia grawitacji. Przyjazd do Leh wieczorem, zakwaterowanie i nocleg.
 7. DZIEŃ: LEH
Po leniwym śniadaniu czas wolny na aklimatyzację – jesteśmy
na wysokości 3500 m n.p.m. Możemy spokojnie spacerować
po wąskich uliczkach miasta, zaznajamiać się z wyjątkową
kulturą i kuchnią. Po lunchu odwiedzimy Pałac Królewski
– siedzibę władców Ladakhu i pierwowzór pałacu Potala
w Tybecie, klasztor Sankar i zbudowaną przez Japończyków
potężną Stupę Pokoju.
 8. DZIEŃ: LEH – NUBRA
Rano po śniadaniu ruszamy w stronę przepięknej „Doliny
Nubry”, zwanej też ldumra – Doliną Ogrodów, przejeżdżając
przez jedną z najwyższych przejezdnych przełęczy na świecie – Kahardung La (5359 m n.p.m). Po południu przyjazd
do stolicy doliny – miasteczka Diskit, gdzie znajduje się
m.in. wspaniały, położony na górskim zboczu klasztor oraz
32-metrowy posąg Buddy Przyszłości – Martreji. Czas wolny.
 9. DZIEŃ: NUBRA
Wcześnie rano wspinamy się po licznych stopniach, by zdążyć
na poranną puję – ceremonię odprawianą przez mnichów
w klasztorze. Po śniadaniu jedziemy na zwiedzanie w głąb
doliny do miejscowości Hunder, gdzie możemy przejechać
się na grzbiecie wielbłąda przez liczne wydmy oraz Panamik – małej miejscowości, gdzie możemy odpocząć przy
miejscowych gorących źródłach.
 10. DZIEŃ: NUBRA – LEH
Po śniadaniu wracamy do Leh. Czas wolny.
 
11. DZIEŃ: LEH – SHEY – THIKSEY – JEZIORO
PANGONG TSO
Wcześnie rano po śniadaniu jedziemy nad krystalicznie czyste
jezioro Pangong, które wżyna się głęboko w sąsiedni Tybet.
Widoki tutaj należą do jednych z najwspanialszych w całych
Himalajach. Po drodze zwiedzamy Pałac Królewski w Shey
oraz klasztor w Thiksey. Noc spędzimy w wygodnych i ciepłych namiotach nad jeziorem Pangong.
 
12. DZIEŃ: JEZIORO PANGONG TSO – HEMIS – LEH
Po śniadaniu przejazd do Leh. Po drodze odwiedzimy wyjątkowe miejsce – klasztor w Hemis, gdzie podobno znajdują
się dowody pobytu Jezusa. Przyjazd do Leh po południu.
Zakwaterowanie i odpoczynek.
 13. DZIEŃ: LEH – KORZOK
Wcześnie rano po śniadaniu jedziemy do Korzok, „stolicy
nomadów” w Ladakhu. Choć drogi są wyboiste, to widoki
sprawiają, że nie myślimy o niewygodach. Po drodze odwie-

dzamy region, gdzie nomadów można spotkać najczęściej –
Samad Rokchen. Zakwaterowanie w wygodnych namiotach
w Korzok. Jeśli czas nam pozwoli, jeszcze dziś udamy się nad
malownicze jezioro Tso Moriri.
 14. DZIEŃ: KORZOK – TSO MORIRI – LEH
Wcześnie rano po śniadaniu udajemy się nad magiczne Tso
Moriri. Po spacerze wzdłuż brzegów jeziora wracamy do Leh,
relaksując się po drodze w gorących źródłach. Wieczorem przyjazd do Leh, czas wolny na buszowanie po lokalnych sklepikach
z fascynującym himalajskim rękodziełem i pożegnalna kolacja.
 15. DZIEŃ: LEH – DELHI
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Delhi. Transfer do hotelu i odpoczynek. Po południu przejazd przez
najciekawsze miejsca w New Delhi – Pałac Prezydencki,
Parlament i budynki kolonialne. Dla chętnych możliwość
spaceru przez mniej turystyczne miejsca Delhi, gdzie możemy
poznać prawdziwe, pełne życia i przesiąknięte tradycją części
miasta z perspektywy jego mieszkańców.
 16. DZIEŃ: DELHI – WARSZAWA
Transfer na lotnisko i przelot do Warszawy przez jeden z europejskich portów lotniczych.

TERMIN I CENY: 

16 DNI

30.06.2019–15.07.2019

5300 PLN + 1650 USD

10.08.2019–25.08.2019

5300 PLN + 1650 USD

WYJAZD INDYWIDUALNY
W dowolnym terminie

cena bez przelotu
2390 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Delhi – Warszawa (z przesiadką)
• przeloty wewnętrzne
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelach 3*/4*
oraz w namiotach na campach
• śniadanie podczas pobytu w Delhi, śniadanie, lunch i kolacje
podczas reszty trasy
• transfery i przejazdy prywatnymi samochodami
• opiekę angielskojęzycznych przewodników lokalnych
• bilety wstępów do odwiedzanych obiektów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Indii (e-wiza koszt: 60 USD)
• obiadów i kolacji w Delhi oraz napojów do posiłków
• zwyczajowych napiwków (ok. 4 USD dziennie)

DLA KONESERÓW

INDIE: LE GRAND TOUR
WIELKA PODRÓŻ PRZEZ INDIE POŁUDNIOWE

22 DNI

� Spacer najdłuższą plażą na świecie � Nocleg na łodzi podczas rejsu po rozlewiskach Kerali � „Toy Train” – przejazd górską kolejką wąskotorową � Zwiedzanie Amba Vilas – największego w Indiach pałacu maharadży � Słynne wykute w skale świątynie Ellora i Ajanta
� Malownicze szczyty i doliny Zachodnich Ghatów � Pobyt na plażach Goa � Bombaj – „dream city” Indii � Wyżywienie w cenie!
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, przy
stanowisku Opal Travel. Wylot z Warszawy do Madras.
 2. DZIEŃ: MADRAS – MAHABALIPURAM
Przylot do Madras. Namaste! Witamy w Indiach. Przejazd
na zwiedzanie Madrasu, dziś zwanego Chennai – wielkiego
ośrodka przemysłowego, handlowego, naukowego i kulturalnego. Jesteśmy w jednym z najciekawszych regionów
Indii: magicznym Tamil Nadu, znanym ze swej odrębności
kulturowej i językowej. Na początek zwiedzanie Fortu św.
Jerzego, z imponującym Kościołem św. Marii oraz spacer
fragmentem najdłuższej plaży na świecie, liczącej 12 km
Marina Beach. Wizyta w Katedrze św. Tomasza, wzniesionej
na miejscu gdzie według tradycji został pochowany apostoł
Tomasz. W podziemiach świątyni znajdują się jego relikwie,
odnajdziemy także polski akcent – tablicę upamiętniającą
wizytę Jana Pawła II w Indiach. W dalszej kolejności zwiedzanie wspaniałej, wznoszącej się na podobieństwo piramidy,
Świątyni Kapeleszwarar, poświęconej małżeństwu bogów
Śiwy i Parwati. Przejazd z Madrasu do Mahabalipuram. Po
drodze postój na Farmie Krokodyli, którą zamieszkuje 2400
sympatycznych krokodyli w 14 gatunkach, sąsiadujących
z licznymi gatunkami węży i żółwi. Przyjazd do Mahabalipuram, zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych odpoczynek
na plaży nad ciepłym Oceanem Indyjskim. Kolacja i nocleg
w Mahaballipuram.
 
3. DZIEŃ: MAHABALIPURAM – KANCHIPURAM –
MAHABALIPURAM
Wczesnym rankiem pobudka i spacer na spektakl wschodu
słońca nad Indiami. Słońce wynurza się nad powierzchnię oceanu, a wierni na plaży odprawiają poranną puję –
modlitwę do miejscowych bogów. Śniadanie. Zwiedzanie
Mahabalipuram (Lista UNESCO): podziwianie olbrzymiej
kamiennej płaskorzeźby – mandapy przedstawiającej losy
Kriszny – jednego z najbardziej lubianych bogów w Indiach
oraz płaskorzeźby „Zstąpienie Gangesu na Ziemię”. Oglądanie
pięciu wykutych w skale świątyń w kształcie rydwanów, stojących nieopodal oceanicznego brzegu. Następnie przejście

do świątyni położonej tuż nad brzegiem oceanu, poświęconej
m.in. Śiwie – bogu-niszczycielowi. Przejazd do Kańćipuram
– miasta z licznymi lingami – fallicznymi symbolami Śiwy
reprezentującymi kosmiczne żywioły. Zwiedzanie świątyń
w Kańćipuram (Lista UNESCO): świątyni Kailasza (Śiwy) lub
Ekambaranathar (Śiwy) oraz Waradaradża (Wisznu). Świątynie
w tej części Indii są jedyne w swoim rodzaju – wysokie,
przypominające piramidy, ukazujące na swoich fasadach
cały panteon tutejszych bogów. Po zwiedzaniu spotkanie
z rękodziełem – wizyta w wytwórni tkanin jedwabnych. Powrót do Mahabalipuram. Relaks na plaży i kąpiel w oceanie.
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 
4. DZIEŃ: MAHABALIPURAM – PONDICHERRI –
KUMBAKONAM
Wcześnie rano podziwianie wschodu słońca i kąpiel w Oceanie Indyjskim. Śniadanie. Przejazd do Kumbakonam. Po
drodze przejazd busem przez byłą kolonię francuską, urocze
Pondicherri, gdzie będzie można zobaczyć m.in. Chidambaram – świątynię boga Śiwy-Nataradży. Postój przy niecodziennej bramie świątyni Wisznu Kumbakonam, ozdobionej
erotycznymi reliefami. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja
i nocleg w Kumbakonam.
 
5. DZIEŃ: KUMBAKONAM – THANJAVUR –
TIRUCHIRAPALLI – MADURAJ
Śniadanie. Dzień rozpoczniemy od zwiedzania świątyni boga
Śiwy w Darashuram koło Kumbakonam. Następnie przejazd
do Thanjavur na zwiedzanie jednego z piękniejszych miast
południowych Indii. Wizyta w poświęconej Śiwie świątyni
Brihadishwara, przed którą znajduje się największy w kraju
posąg świętego byka Nandi. Spacer śladami królewskich
władców wśród zakamarków pałacu dynastii Nayak z kolekcją
rzeźb z brązu. Przejazd do Maduraj – miasta słynącego z jednych z najwspanialszych świątyń w tej części Indii. Po drodze
postój i zwiedzanie Tiruchirapalli – miasta otoczonego gęstą
dżunglą, gdzie ponad korony drzew wybijają się potężne
świątynie, których bogowie mieli chronić królestwo przed
wrogami. Niepowtarzalna okazja zrobienia wspaniałych zdjęć
świątyni Uchhi Pillayar, wzniesionej na litej skale i spoglądają-

cej na miasto leżące u jej stóp. Na koniec odwiedziny świątyni
Shrirangam – jednej z największych w Indiach. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg w Maduraj.
 
6. DZIEŃ: MADURAJ
Śniadanie. Z samego rana zwiedzanie świątyni Minakshi
– wcieleniu Parwati, boskiej małżonki Śiwy. Przejście do
pałacu króla Thirumalai Nayak. Wieczorna puja w świątyni
Minakszi – hinduistyczny obrzęd religijny podczas którego
składa się ofiarę bóstwu by przebłagać jego gniew. Powrót
do hotelu, kolacja, nocleg.
 
7. DZIEŃ: MADURAJ – THEKKADY
Śniadanie, a następnie przejazd przez Wzgórza Kardamonowe do Parku Narodowego Periyar. Jesteśmy na granicy
dwóch niezwykle różnych kulturowo stanów: hinduistycznego Tamil Nadu i Kerali, będącej pod dużym wpływem
religii chrześcijańskiej. Przejazd do niewielkiego Thekkady,
otoczonego dżunglą i uprawami kardamonu. Zakwaterowanie
w hotelu. Wizyta na plantacji pieprzu, goździków, kardamonu,
kauczuku, cynamonu, ananasów, wanilii i kawy. Dla chętnych
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atrakcja fakultatywna: jazda na słoniu, karmienie i kąpiel
tego „łagodnego olbrzyma” – doświadczenie wyjątkowe
i niepowtarzalne! Zakupy w sklepiku z przyprawami, kawą
i herbatą. Inne fakultatywne atrakcje tego dnia: jeep safari
po obrzeżach Parku Narodowego lub rejs po jeziorze Periyar.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 
8. DZIEŃ: THEKKADY
Po śniadaniu przejazd wśród wzgórz i plantacji herbaty.
Wizyta w Connemara Tea Factory, gdzie można napełnić
nozdrza zapachem świeżej herbaty, szczególnie cenionej
ze względu na swój wyjątkowy aromat. Oglądanie Kościoła
syromalabarskiego. Zakwaterowanie na hotelowej barce
i rejs po tzw. backwaters – rzeczkach, zalewach i kanałach
wijących się wśród licznych pól ryżowych, wiosek, gajów
palmowych i chatek na groblach. Rejs to znakomita okazja,
by zobaczyć życie tradycyjnej Kerali „od środka”. Po lunchu
na barce spacer przez ryżowe pola i po jednej z małych,
tradycyjnych wsi. Kolacja i nocleg na barce.
 
9. DZIEŃ: ALLEPPEY – COCHIN
Świt i śniadanie na pokładzie barki. Uwaga, warto dostosować
termin wycieczki do dat wyścigów Łodzi Wężowych – niesamowitego święta, podczas którego potężne, bogato zdobione
i zadziwiająco zwinne łodzie ścigają się wzdłuż kanałów, by
uczcić bogów (termin sierpniowy). Przejazd z portu Alleppey,
gdzie kończy się nasz rejs, do Cochin – miasta o wspaniałej kolonialnej architekturze i jeszcze wspanialszej kuchni.
Zwiedzanie zaczniemy od przystanku w bazylice Santa-Cruz
oraz kościele św. Franciszka, gdzie znajduje się grobowiec
Vasco da Gamy. Oczywiście nie można przyjechać do miasta
i nie zobaczyć Pałacu Holenderskiego – dawnej rezydencji
władcy Koczin. Czas poczuć atmosferę Indii! Spacer po targu
rybnym i hurtowym targu przypraw. Na koniec przejście do
synagogi na ulicę Żydowską. Koniec dnia zwieńczy pokaz
Kathakali – tradycyjnego świątynnego dramatu teatralnego,
odgrywanego poprzez klasyczne tańce hinduskie. Kolacja.
Nocleg w Cochin.
 
10. DZIEŃ: COCHIN – OOTY
Śniadanie. Następnie udajemy się w około 7-godzinną podróż do Ooty, jednego z najpiękniejszych górskich kurortów
w Indiach. Znajdujemy się na wysokości ponad 2000 m
n.p.m, klimat jest tu znacznie chłodniejszy. Po drodze wjazd
na Doddabettę (2623 m n.p.m.), najwyższy szczyt otaczających nas gór Nilgiri, z którego roztacza się widok na okolicę.
Wizyta w fabryce herbaty. Nocleg w Ooty.
 
11. DZIEŃ: OOTY – MYSORE
Po śniadaniu przejazd jednym z kilku pozostałych górskich
pociągów na świecie pozwala dotknąć prawdziwych Indii,
a jednocześnie podziwiać niesamowite górskie krajobrazy
Ghatów Zachodnich – masywu górskiego, który rozciąga się
tuż przed naszymi oczami szeregiem szczytów i wzgórz. Dojazd
do Coonor. Przejazd przez Park Narodowy Bandipur, gdzie
będziemy wypatrywać słoni, saren, a nawet tygrysów. Następnie około 4-godzinny przejazd do Mysore. Kolacja i nocleg.
 
12. DZIEŃ: MYSORE – SRIRANGAPATNA –
MYSORE
Śniadanie. Zwiedzanie miasta Srirangapatna – ośrodka kultury
i religii, niezwykle ważnego miejsca na mapie dawnej Kerali.
Na początek odwiedzimy Letni pałac sułtana Tipu położony
w ogrodach Daria Daulat oraz grobowce sułtana i członków
jego rodziny. Przejście do Obelisku w miejscu, gdzie zginął sułtan Tipu. Przejazd i zwiedzanie Mysore: zobaczymy
m.in. prawdziwą perełkę Południowych Indii – Amba Vilas
– największy w Indiach pałac maharadży, a także Świątynię
Czamundi (Durgi); Kamienny byk Nandi; Kościół św. Filomeny
z 1941 roku. Powrót do hotelu Kolacja i nocleg.
 
13. DZIEŃ: MYSORE – HASSAN – BELUR –
HALEBID – HASSAN
Śniadanie. Poranny przejazd do pełnego życia miasta Hassan
w stanie Karnataka. Po drodze odwiedzamy tchnącą mistycznym klimatem miejscowość Shravanabelagola, główny ośrodek skrajnego odłamu religii dźinijskiej. Wyznawcy tej religii,
tzw. digambarowie („odziani w powietrze”) oddają tu cześć
wyjątkowemu posągowi nagiego proroka Gomateśwary –
wzniesionego na szczycie góry. Przejazd 80-cio kilometrową
„pętlą” z Hassan do Belur, by zobaczyć XII-wieczną świątynię
Wisznu (Lista UNESCO). Zwiedzanie Halebid z pochodzącymi
z XII w. świątyniami królowej i króla Hojsala (Lista UNESCO).
Kolacja. Nocleg w Hassan.
 
14. DZIEŃ: HASSAN – HOSPET
Śniadanie. Przejazd z Hassan do Hospet. Po drodze zwiedzanie potężnego Fortu Bellary (atrakcja fakultatywna). Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg.
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15. DZIEŃ: HOSPET – HAMPI – HOSPET
Jesteśmy w samym sercu gorącego Płaskowyżu Dekan
– jednego z najbardziej tajemniczych miejsc subkontynentu indyjskiego. Po śniadaniu czeka nas całodzienne
zwiedzanie kamiennego Hampi (Lista UNESCO) – dawnej
potężnej stolicy imperium Vijayanagara, zniszczonej w XVI
w. przez muzułmanów. Hampi to coś więcej niż ruiny –
tutaj zobaczyć można sięgające nieba świątynie, kamienne
pałace – budowle, które do dziś zachwycają kunsztem
wykonania, bogactwem zdobień i symboliką zawartą w reliefach okalających mury budynków. Przejazd do hotelu.
Kolacja i nocleg.
 
16. DZIEŃ: HOSPET – GOA
Śniadanie. Przejazd busem przez górski masyw Ghatów Zachodnich. Widoki na wypiętrzające się przed nami szczyty
zapierają dech w piersi! Docieramy w końcu do celu dzisiejszej
wyprawy – na Goa, zwane przez wielu „Rajem na ziemi”. Zakwaterowanie w hotelu. Podziwianie zachodu słońca i pierwsze
kąpiele w ciepłych wodach Morza Arabskiego. Kolacja i nocleg.
 
17. DZIEŃ: GOA
Śniadanie. Całodzienne plażowanie nad Morzem Arabskim.
Kolacja. Nocleg.
 
18. DZIEŃ: STARE GOA – PANAJIM –
AURANGABAD
Śniadanie. Poranne plażowanie. Po południu ruszymy na
zwiedzanie Starego Goa (Lista UNESCO) – miejsca, będącego fascynującą mieszanką kultury portugalskiej i indyjskiej.
Odwiedzimy Katedrę św. Katarzyny i Bazylikę Dzieciątka
Jezus, gdzie spoczywają zmumifikowane zwłoki św. Franciszka Ksawerego. Przejazd ze Starego Goa do Panajim
– stolicy Goa. Z busa zobaczymy pałac zbudowany przez
Portugalczyków dla sułtana Bidżapuru. Następnie zwiedzanie
kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, wzniesionego na wzgórzu przy placu kościelnym oraz
klimatycznej dzielnicy portugalskiej Fontainhas. Transfer na
lotnisko i popołudniowy wylot do Aurangabadu z przesiadką
w Mumbaju. Przylot do Aurangabadu wieczorem. Transfer
do hotelu, kolacja i nocleg.
 
19. DZIEŃ: AURANGABAD – DAULATABAD –
ELLORA – AURANGABAD
Śniadanie. Poranne zwiedzanie rozpoczniemy od odwiedzin
grobowca Bibi Ka Maqbarra – żony sułtana Aurangzeba. Jest
to mniejsza wersja słynnego Taj Mahal. Spacer po Forcie
Daulatabad. Clou dzisiejszego zwiedzania są słynne jaskinie
Ellory (Lista UNESCO) – wykute w skale świątynie, budowane przez przedstawicieli kilku religii na przestrzeni kilku
wieków – w tym wspaniała świątynia Kajlasanatha (Śiwy)
z VIII w. W dalszej części dnia m.in. Grobowiec Aurangzeba
w Khuldabad oraz odwiedziny w Dolinie Świętych Muzułmańskich – Sufi. Zakupy wyrobów z tradycyjnej tkaniny
himru. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 
20. DZIEŃ: AURANGABAD – AJANTA – BOMBAJ
(MUMBAJ)
Śniadanie. Wyprawa do jaskiń Ajanty – bogato zdobionych
świątynnych jaskiń, których ściany pokrywają freski z IV–VI w.
(Lista UNESCO). Wylot z Aurangabadu do Bombaju. Transfer
do hotelu, kolacja i nocleg.

 
21. DZIEŃ: BOMBAJ (MUMBAI)
Śniadanie. Zwiedzanie Bombaju. W planie wizyta w Dhobi
Ghat, czyli pralni na 5 000 praczy. Spacer szerokimi promenadami pod Gateway of India – „Bramą Indii” – potężnym
łukiem tryumfalnym, będącym symbolem rozwoju i bogactwa
Mumbaju. Tuż za naszymi plecami znajduje się słynny hotel
Taj Mahal Palace – symbol prosperity Mumbaju, ale także
świadek wielu tragicznych wydarzeń. Wizyta na historycznym dworcu Victoria Station (Lista UNESCO). Sesja fotograficzna najważniejszych zabytków miasta: Ratusz; Fontanna
Flory; Poczta Główna; muzeum księcia Walii; Uniwersytet.
Spacer nadmorskim bulwarem „Naszyjnik Królowej” skąd
rozpościerają się wspaniałe widoki. Przejście na Kala Ghoda
(Plac Karego Konia) a przy nim liczący 150 lat Watson Hotel,
w którym zatrzymywali się znamienici goście. Na Malabar Hill
Zwiedzanie świątyni dżinijskiej, spacer po Wiszących Ogrodach i przejście koło Wież Milczenia, miejsca, gdzie wyznawcy
Zaratustry do dziś składają ciała swoich zmarłych. Zakupy
na Colaba Causeway głównej ulicy handlowej Bombaju.
Fakultatywna wycieczka stateczkiem na wyspę Elephanta
(Lista UNESCO), gdzie znajduje się antyczna świątynia Śiwy
z VI–VIII w. Kolacja pożegnalna w popularnej restauracji
Leopold. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
 
22. DZIEŃ: BOMBAJ (MUMBAI) – WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

22 DNI

25.01.2019–15.02.2019

6600 PLN + 1890 USD

03.08.2019–24.08.2019

6600 PLN + 1890 USD

09.11.2019–30.11.2019

6100 PLN + 1990 USD

WYJAZD INDYWIDUALNY
W dowolnym terminie

cena bez przelotu

I–III/X–XII

3250 USD

V–IX

2995 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Madras,
Bombaj – Warszawa (z przesiadką)
• przeloty wewnętrzne, przejazdy mikrobusem z klimatyzacją
oraz pociągiem górskim zgodnie z programem
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, w hotelach 3*/4*,
nocleg na łodzi w Kerala
• śniadania (oprócz dnia 2) i kolacje każdego dnia, podczas
pobytu na łodzi w Kerala dodatkowo obiad
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• opiekę polskojęzycznego pilota oraz anglojęzycznych
przewodników lokalnych
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Indii (e-wiza koszt: 60 USD)
• obiadów oraz napojów do kolacji
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
ok. 4 USD/os. dziennie
• ew. atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 900 USD

INDIE I NEPAL

16 DNI

� Hotele o dobrym standardzie i lokalizacji � Przelot Delhi – Varanasi w cenie
� Oszczędność czasu przy maksymalnym wykorzystaniu największych atrakcji Indii i Nepalu
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – DELHI
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
OPAL TRAVEL. Przelot do Delhi.
 
2. DZIEŃ: DELHI – AGRA
Przylot do Delhi. Wyjazd w stronę Agry, po drodze śniadanie w hotelu. Przyjazd do Agry, zakwaterowanie w hotelu,
kolacja i nocleg.
 
3. DZIEŃ: AGRA – SIKANDRA – AGRA
Rano podziwianie Taj Mahal (lista UNESCO) o wschodzie
słońca. Śniadanie. Zwiedzanie AGRY – stolicy imperium Mogołów: Czerwonego Fortu (lista UNESCO), świątyni Radha
Soami w dzielnicy Dayal Bagh oraz grobowca cesarza Akbara
Wielkiego w SIKANDRZE. Kolacja, nocleg.
 
4. DZIEŃ: AGRA – FATEHPUR SIKRI – JAIPUR
Śniadanie. Przejazd do Jaipuru, po drodze zwiedzanie FATEHPUR SIKRI (lista UNESCO) – miasta z czerwonego piaskowca wybudowanego przez cesarza Akbara w 1569 r.
Przyjazd do Jaipuru. Kolacja, nocleg.
 
5. DZIEŃ: JAIPUR – FORT AMBER – JAIPUR
Śniadanie. Zwiedzanie FORTU AMBER, dawnej siedziby
maharadży Jaipuru, do którego w królewskim stylu wjedziemy na słoniach. Następnie zwiedzanie Obserwatorium
Astronomicznego, Pałaców Maharadży, zespołu pałacowo
– ogrodowego Rani Sisodia, postój przy Pałacu Wiatrów.
Wieczorem pokaz tańców radżasthańskich. Kolacja, nocleg.
Wcześnie rano tego dnia, chętni mogą wybrać się na widokowy lot balonem (dodatkowo płatne). Jeśli warunki pozwolą
na przelot nad Fortem Amber, wrażenia będą niezrównane.
 
6. DZIEŃ: JAIPUR – DELHI
Śniadanie. Przejazd do Delhi i wizyta w Mauzoleum Humajuna (lista UNESCO), Qutab Minar (lista UNESCO), przy
Bramie Indii, budynkach rządowych i Pałacu Prezydenckim
(z zewnątrz). Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.
 
7. DZIEŃ: DELHI
Śniadanie. Zwiedzanie Starego Delhi: Meczet Piątkowy
(w miarę możliwości), Czerwony Fort, miejsce kremacji
Mahatmy Gandhiego, wizyta na lokalnym bazarze Chandni
Chowk. Kolacja, nocleg.
Wcześnie rano propozycja dla lubiących prawdziwe życie
miasta i ulicy – wycieczka rowerowa w zakamarki Starego Delhi, gdzie w wąskich alejkach i uliczkach czuje się to
wszystko, co o Indiach myślimy decydując się na podróż
tam… (wycieczka dodatkowo płatna)
 
8. DZIEŃ: DELHI – VARANASI – SARNATH –
VARANASI
Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot do Varanasi, miasta

świętego. Zwiedzanie świątyni Durgi i Bharat Mata Mandir,
przejazd przez tereny uniwersytetu. Przejazd do SARNATH,
gdzie Budda wygłosił swoje pierwsze kazanie; zwiedzanie
muzeum historycznego ze słynnym pilarem cesarza Ashioki
i buddyjskiej świątyni. Kolacja, nocleg.
 
9. DZIEŃ: VARANASI – BHAIRAHAWA (NEPAL)
O świcie rejs po Gangesie, obserwacja rytualnych kąpieli,
oglądanie zabytkowych świątyń i pałaców na brzegu rzeki
Śniadanie. Wyjazd w stronę granicy indyjsko – nepalskiej. Po
przekroczeniu granicy (zmiana autokaru) przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
 
10. DZIEŃ: BHAIRAHAWA – LUMBINI – PARK
NARODOWY CHITWAN
Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd do Lumbini – miejsca, w którym narodził się Budda. Dalszy przejazd do Parku Narodowego CHITWAN (lista UNESCO), gdzie można obserwować
dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Po obiedzie
piesza wycieczka do ośrodka hodowli słoni, możliwość spotkania dzikich zwierząt w dżungli. Zakwaterowanie w bungalowach. Kolacja, nocleg.
 
11. DZIEŃ: CHITWAN – POKHARA
Wcześnie rano piesza wycieczka w dżungli, obserwacja ptaków. Śniadanie. Przejazd przez „Małe Himalaje” do Pokhara
miejscowości położonej nad himalajskim jeziorem Phewa.
Kolalcja. Nocleg.
 
12. DZIEŃ: POKHARA
Po śniadaniu odkrywamy urokliwe zakątki Pokhara. Zobaczymy miedzy innymi Świątynię Bindhyavasini, wioskę
uchodźców, wodospad Dawida. Po południu rejs po jeziorze.
Kolacja, nocleg.
 
13. DZIEŃ: POKHARA – KATHMANDU
O wschodzie słońca z tarasu hotelu można podziwiać widok
Świętej góry Nepalu – Machapuchare oraz masywu Annapurny. Przejazd na punkt widokowy Sarangkot, z którego
(przy dobrej widoczności) roztacza się widok na himalajskie
szczyty. Śniadanie. Przejazd górską trasą do stolicy Nepalu
– Kathmandu. Po drodze zwiedzanie stupy buddyjskiej na
szczycie wzgórza Swajambhunath (wejście po 365 schodach).
Przyjazd do Kathmandu, kolacja i nocleg w hotelu.
 
14. DZIEŃ: KATHMANDU – BHAKTAPUR –
PASHUPATINATH – PATAN – KATHMANDU
Śniadanie. Dla chętnych lot widokowy nad Himalajami. Zwiedzanie Dooliny Kathmandu (wszystkie odwiedzane miasta
zapisane są na liście UNESCO). Przejazd do Bhaktapur,
zwiedzanie Złotej Bramy, Pałacu Królewskiego (z zewnątrz),
Świątyni Njatapola. Następnie przejazd do Paśiupatinath
– największego hinduistycznego sanktuarium w Nepalu,

położonego nad świętą rzeką Bagmati. Przejazd do Patan,
zwiedzanie Placu Durbar z zespołem świątyń i pałaców.
Kolacja i nocleg.
 
15. DZIEŃ: KATHMANDU – DELHI
Śniadanie. Zwiedzanie Kathmandu: placu Durban z zespołem
świątyń i pałaców oraz Domu Żywej Bogini Kumari. Po południu przelot do Delhi. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.
Nocny transfer na lotnisko.
 
16. DZIEŃ: DELHI – WARSZAWA
Wylot do Europy. Przylot do Warszawy
* W terminie sierpniowym, z powodu złych warunków atmosferycznych, zamiast Parku Chitwan wycieczka w rejon
górski Nagarkot
TERMIN I CENY: 

16 DNI

01.02.2019–16.02.2019

5990 PLN + 1750 USD

20.04.2019–05.05.2019

5990 PLN + 1750 USD

12.08.2019–27.08.2019

5990 PLN + 1750 USD

10.11.2019–25.11.2019

5990 PLN + 1750 USD

WYJAZD INDYWIDUALNY
W dowolnym terminie

cena bez przelotu
2300 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Delhi, Delhi –
Warszawa (z przesiadką)
• przeloty: Delhi – Varanasi, Kathmandu – Delhi
• przejazdy klimatyzowanym samochodem lub mikrobusem
zgodnie z programem
• zakwaterowanie w hotelach 4*/3+* w pokojach 2-os.
z łazienką i klimatyzacją
• śniadania i kolacje na całej trasie wg programu
• dodatkowe atrakcje: pokaz tańców radżastańskich, wjazd do
Fortu Amber na słoniach, wycieczka łodziami po Gangesie
w Varanasi, rejs po jeziorze Fewa
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Indii (e-wiza 60 USD)
• wizy do Nepalu (25 USD)
• obiadów oraz napojów kolacji
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
(ok. 5 USD/os. dziennie)
• ew. atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 480 USD
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DLA KONESERÓW

INDIE: RADŻASTAN – PERŁA MAHARADŻÓW

15 DNI

� „Kolorowe miasta”: Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer � Noclegi w historycznych pałacach i hotelach � Tygrysy w Parku Narodowym
Ranthambore i safari w dżungli � Udział w najpiękniejszych indyjskich świętach � Hotele 4* i 5*!
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – DELHI
Przelot do Delhi przez jeden z europejskich portów lotniczych.
 2. DZIEŃ: DELHI
Po przylocie na lotnisko spotkanie z reprezentantem Opal
Travel i transfer do hotelu. Po krótkim odpoczynku wyruszamy na zwiedzanie fascynującego OLD DELHI – Czerwonego
Fortu, który jest wizytówka miasta oraz świątyń wielu religii
– m.in. Meczetu Jamia (największego w Indiach) i sikhijskiej
gurudwary. Po południu czeka nas mała dawka adrenaliny – przejazd wąskimi, kolorowymi uliczkami CHANDNI
CHOWK tradycyjną rikszą. Dla chętnych możliwość spaceru
przez mniej turystyczne miejsca Delhi, gdzie możemy poznać
prawdziwe, pełne życia i przesiąknięte tradycją części miasta
z perspektywy jego mieszkańców.
 3. DZIEŃ: DELHI – MANDAWA
Przejazd do malowniczo położonej w sercu regionu Szektawati MANDAWY, słynącej z pięknych, bogato zdobionych
haveli – domów kupców mieszkających w Mandawie przez
wieki. Odwiedzimy te najbardziej wyjątkowe, gdzie bogactwo
minionych stuleci jest tu najbardziej widoczne. Po południu
zwiedzanie haveli Hanuman Prasad Goenka, Murmura i Jhun-jhunwala, nazywanych „galerią sztuki pod gołym niebem”.
 4. DZIEŃ: MANDAWA – BIKANER – GAJNER
Po śniadaniu przejazd do Gajner. Po drodze odwiedzimy potężny fort w BIKANER, którego struktura składa się z licznych
pałaców, których sale i pokoje są bogato zdobione czerwonozłotymi malowidłami i lśniącymi lustrami. Jedziemy do GAJNER, który jest nazywany „Klejnotem Pustyni Thar”, zbudowanym przez maharadżę Sir Ganga Singha nad brzegami jeziora.
W pałacu w Gajner, dziś wyjątkowym hotelu pełnym dzieł
sztuki, przebywali niegdyś liczni dostojnicy Korony Brytyjskiej.
 
5. DZIEŃ: GAJNER – DESCHNOK – NAGAUR –
JAISALMER
Po śniadaniu przejazd do „ZŁOTEGO MIASTA” – JAISALMER,
zwanego też „Wrotami Pustyni Thar”. Po drodze odwiedzamy
nietypową świątynię – Karni Mata, zamieszkiwaną przez
tysiące szczurów oraz wspaniały Fort w NAGAUR (XII w.).
Przyjazd do Jaisalmer późnym popołudniem.
 6. DZIEŃ: JAISALMER
Śniadanie. Wyruszamy na zwiedzanie „Złotego Miasta”,
zbudowanego z żółtego piaskowca, któremu zawdzięcza
swą nazwę. Odwiedzimy wspaniałe, bogato zdobione domy
kupców handlujących niegdyś tutaj z kupcami z Persji i Egiptu.
Po lunchu udamy się na safari (także na wielbłądzim grzbiecie)
wśród pustynnych wydm, odwiedzając także jedną z tradycyjnych, malowniczych wiosek by podejrzeć, jak życie toczy
się tu od setek lat. Powrót do Jaisalmer.
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 7. DZIEŃ: JAISALMER – JODHPUR
Po śniadaniu jedziemy do JODHPUR, drugiego z „kolorowych
miast” Radżastanu, zwanego też „NIEBIESKIM MIASTEM”.
Otoczone długim na 10 km murem, długo opierało się najeźdźcom z wysokości wspaniałego fortu Meherangarh –
jednego z największych w północnych Indiach.
 8. DZIEŃ: JODHPUR
Po śniadaniu udajemy się do niewielkiej wioski plemienia BISHNOI, które oddaje cześć Matce Naturze. Bogactwo ich kultury
oraz poszanowanie wielowiekowej tradycji sprawia, że są jedną
z najciekawszych społeczności tej części kraju. Po południu wracamy do Jodhpuru, by udać się na zwiedzanie Fortu Meherangarh,
kryjącego liczne kolekcje broni, strojów, obrazów i palankinów.
 9. DZIEŃ: JODHPUR – BUNDI
Po śniadaniu przejazd do malowniczego, niewielkiego BUNDI – nadal rzadko odwiedzanego przez turystów i bardziej
autentycznego miasta. Jeśli czas nam pozwoli, po drodze
zatrzymamy się na krótki odpoczynek w NIMAJ – dawnej posesji myśliwskiej, dziś uroczej wiosce położonej nad
brzegiem jeziora Chhatra – sagar, pośród wzgórz Aravalli.
Jezioro jest domem dla tysięcy egzotycznych ptaków, które
spotkać tu można przez większą część roku. Po przyjeździe
do Bundi cieszymy się pobytem w tym uroczym miasteczku,
którego autentyczna architektura sprzed setek lat sprawia,
że czujemy się jak w czasach maharadżów.
 10. DZIEŃ: BUNDI – RANTHAMBORE
Po leniwym śniadaniu jedziemy do PARKU NARODOWEGO RANTHAMBORE – dumy Północnych Indii i miejsca,
gdzie możemy spotkać pana dżungli – tygrysa. Ranthambore jest jednym z najlepszych miejsc w Indiach, by spotkać
to wspaniałe zwierzę. Oprócz tygrysów łatwo spotkać tu
także leopardy, hieny, krokodyle i pytony. Zakwaterowanie
w lodge’y. Po południu ruszamy na safari w głąb dżungli.
 11. DZIEŃ: RANTHAMBORE – JAIPUR
Wcześnie rano udajemy się na poranne safari. Po powrocie
czas na śniadanie i przejazd do Jaipuru – stolicy kolorowego,
intrygującego stanu Radżastan. „RÓŻOWE MIASTO” JAIPUR
to uczta dla miłośników zabytków, sztuki, ale i tradycyjnego
sposobu życia, który jest tu widoczny na każdym kroku.
Zakwaterowanie w hotelu i krótki odpoczynek, a następnie
zwiedzanie największych atrakcji miasta – Pałacu Miejskiego,
XVII wiecznego Obserwatorium Astronomicznego oraz podziwianie fasady delikatnie i niezwykle bogato rzeźbionego
„PAŁACU WIATRÓW” – Hawa Mahal. Wieczorem możemy
udać się na zakupy wśród licznych tradycyjnych bazarów
Jaipuru, który słynie ze wspaniałych tkanin i rękodzieła.
 12. DZIEŃ: JAIPUR
Po śniadaniu czas poczuć się jak maharadżowie – udamy

się do potężnego FORTU AMBER – starożytnej stolicy regionu. Wjazd (w miarę dostępności) do fortu na grzbiecie
słoni, a następnie spacer przez dziedzińce i pałace fortu. Po
powrocie do Jaipuru czas wolny, który możemy wykorzystać
(za dopłatą) m.in. na bliskie spotkanie ze słoniem (karmienie,
nauka jazdy i „języka słoni”, obcowanie z tym wspaniałym
zwierzęciem oraz malowanie go) lub wycieczkę do tradycyjnej
wioski SAMODE, gdzie z dala od zgiełku możemy przyjrzeć
się tradycyjnemu, spokojnemu trybowi życia indyjskich rodzin.
 13. DZIEŃ: JAIPUR – DELHI
Po śniadaniu przejazd do Delhi. Zakwaterowanie i odpoczynek. Czas wolny.
 14. DZIEŃ: DELHI
Śniadanie. Czas wolny, który możemy przeznaczyć na odpoczynek, samodzielne zwiedzanie, zakupy lub jednodniową
wycieczkę do Agry, by zobaczyć słynny Taj Mahal (za dopłatą).
 15. DZIEŃ: DELHI – WARSZAWA
Transfer na lotnisko i przelot do Warszawy przez jeden z europejskich portów lotniczych.

TERMIN I CENY: 

15 DNI

08.10.2019–22.10.2019

5850 PLN + 1470 USD

28.01.2019–11.02.2019

5850 PLN + 1470 USD

08.11.2019–22.11.2019

5850 PLN + 1470 USD

WYJAZD INDYWIDUALNY
W dowolnym terminie

cena bez przelotu
2090 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Delhi –
Warszawa (z przesiadką)
• zakwaterowanie w hotelach 4*/5* w pokojach dwuosobowych
oraz havelach dawnych pałacach i rezydencjach
• śniadania i kolacje na całej trasie, w Parku Narodowym
Ranthambore trzy posiłki
• przejazdy prywatnymi samochodami
• opiekę polskojęzycznego pilota oraz lokalnych przewodników
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Indii (e-wiza koszt 60 USD)
• obiadów poza Parkiem Narodowym Ranthambore
• napojów do posiłków
• zwyczajowych napiwków (ok. 5 USD dziennie)
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 600 USD

INDIE: ZŁOTY TRÓJKĄT OPCJA GOA I BOMBAJ
OPCJA KHAJURAHO I VARANASI OD 2 OSÓB

8/10/15 DNI

� Złoty Trójkąt wersja ekonomiczna (hotele 3/4*) � Złoty Trójkąt wersja deluxe (hotele 5*): 1235 USD
� Opcja Kajuraho – Varanasi wersja ekonomiczna: 570 USD / wersja deluxe: 695 USD
� Opcja Goa i Bombaj; wersja ekonomiczna: 890 USD / wersja deluxe: 1160 USD
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – DELHI
Przelot z Warszawy do Delhi przez jeden z portów lotniczych.
 2. DZIEŃ: DELHI
Przylot do Delhi i przejazd do hotelu na krótki odpoczynek
i śniadanie. Zwiedzanie Starego Delhi: Meczet Piątkowy
(w miarę możliwości), Czerwony Fort, miejsce kremacji
Mahatmy Gandhiego, wizyta na lokalnym bazarze Chandni
Chowk. Kolacja i nocleg.
 3. DZIEŃ: DELHI – JAIPUR
Tego dnia, wczesnym rankiem, osoby ciekawe wrażeń, mogą
wybrać się na rowerową przejażdżkę po uliczkach Starego Delhi
zakończoną śniadaniem w restauracyjce ukrytej w zakamarkach
bazaru. Po śniadaniu zwiedzanie Nowego Delhi: Mauzoleum
Humajuna (lista UNESCO), Qutab Minar (lista UNESCO), Brama
Indii, budynki rządowe i Pałac Prezydencki (z zewnątrz). Wyjazd
do Jaipuru, kolacja i nocleg w stolicy Radżastanu.
 4. DZIEŃ: JAIPUR
Śniadanie. Wyjazd do Fortu Amber, dawnej siedziby maharadży Jaipuru, imponującej, przepięknej budowli, wznoszącej
się na niedalekim wzgórzu. Wyjazd do fortu na słoniach
(o ile lokalne władze nie wprowadzą zakazu, co czasem
zdarza się z powodu większych festiwali, etc.). Powrót do
Jaipuru, zwiedzanie Różowego Miasta: Obserwatorium
Astronomiczne, Pałace Maharadży, zespół pałacowo-ogrodowy Rani Sisodia, postój przy Pałacu Wiatrów. Wizyta w fabryce batików, w której można dokonać zakupów.
Kolacja, nocleg.
 5. DZIEŃ: JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Agry. Po drodze zwiedzanie
Fatehpur Sikri (lista UNESCO) – miasta wybudowanego przez
cesarza Akbara pośrodku pustyni na przekór przyrodzie i jej
prawom. Dziś Fakehpur Sikri nazywane jest „opuszczonym
miastem” – nie przetrwało konfrontacji z brakiem wody i klimatem. Przyjazd do Agry, kolacja, nocleg w hotelu.

 6. DZIEŃ: AGRA – SIKANDRA – AGRA
Wcześnie rano podziwianie grobowca Taj Mahal (lista
UNESCO), prawdopodobnie najsłynniejszego na świecie
pomnika utraconej miłości. Śniadanie. Zwiedzanie AGRY –
stolicy imperium Mogołów: Czerwony Fort (lista UNESCO),
marmurowa świątynia Radha Soami w dzielnicy Dayal Bagh
oraz grobowiec cesarza Akbara Wielkiego w Sikandrze. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
 7. DZIEŃ: AGRA – DELHI
Po śniadaniu powrót do Delhi. Po przyjeździe udamy się na
spacer przez mniej turystyczne miejsca Delhi, by zobaczyć
prawdziwe życie mieszkańców. Dzień zakończymy wizytą
na bazarze, gdzie będzie można jeszcze zakupić ostatnie
prezenty i pamiątki. Transfer do hotelu. Kolacja.
 8. DZIEŃ: DELHI
W nocy transfer na lotnisko i przelot do Warszawy przez
jeden z europejskich portów lotniczych.
OPCJA WYPOCZYNKU W GOA ORAZ BOMBAJ
 7. DZIEŃ: AGRA – DELHI – GOA
Po śniadaniu powrót do Delhi, przejazd na lotnisko. Przelot
na Goa. Transfer do hotelu, nocleg.
 8–13. DZIEŃ: GOA – WYPOCZYNEK
Pobyt na Goa. Hotel: Herritage Village Club 4*/all inclusive
 14. DZIEŃ: GOA – BOMBAJ
Wcześnie rano transfer na lotnisko i przelot do Bombaju.
Na lotnisku spotkanie z anglojęzycznym przedstawicielem
biura. Zwiedzanie Bombaju z przewodnikiem: wycieczka na
wyspę ELEPHANTĘ, zwiedzanie świątyń skalnych (VIII w.,
lista UNESCO), w tym olbrzymiego popiersia trójgłowego
boga Siwy. Powrót do Bombaju, zwiedzanie miasta: Brama
Indii, Fontanna Flory, przejazd promenadą nadmorską zwaną
Naszyjnikiem Królowej, w miarę możliwości wizyta w Muzeum M. Gandhiego. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
 15. DZIEŃ: BOMBAJ – WARSZAWA
W nocy transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy.
OPCJA Z KHAJURAHO I VARANASI:
 7. DZIEŃ: AGRA – JAHNSI – ORCHA –
KHAJURAHO
Wcześnie rano wyjazd na dworzec i przejazd pociągiem do
Jahnsi. Przejazd do Khajuraho, po drodze wizyta w Orchy
– niewielkiej wiosce otoczonej wspaniale zachowanymi pałacami i świątyniami. Kolacja i nocleg w Khajuraho.
 8. DZIEŃ: KHAJURAHO – VARANASI
Po śniadaniu zwiedzanie kompleksu Wschodnich i Zachodnich Świątyń w Khajuraho (słynących przede wszystkim
z płaskorzeźb o tematyce erotycznej), po południu przelot

do Varanasi – świętego, mistycznego miasta Indii. Przejazd
do Sarnath, gdzie Budda wygłosił swoje pierwsze kazanie.
Zwiedzanie: muzeum historycznego ze słynnym pilarem
cesarza Ashioki i buddyjskiej świątyni ufundowanej przez
mieszkańców Sri Lanki. Kolacja, nocleg.
 9. DZIEŃ: VARANASI – DELHI
O wschodzie słońca rejs po Gangesie. Po rejsie i śniadaniu
zwiedzanie Varanasi: świątyni Durgi, świątyni Bharat Mata
Mandir, przejazd przez tereny uniwersytetu. Przelot do Delhi,
transfer do hotelu na krótki odpoczynek lub nocleg (zależnie
od godziny wylotu do Warszawy).
 10. DZIEŃ: DELHI – WARSZAWA
W nocy przejazd na lotnisko i wylot do Warszawy. Przylot
do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

8 DNI

Wyjazd w dowolnym terminie
Złoty Trójkąt wersja ekonomiczna
(hotele 3/4*)

995 USD

Złoty Trójkąt wersja deluxe
(hotele 5*)

1235 USD

Opcja Kajuraho – Varanasi
wersja ekonomiczna:
wersja deluxe:

570 USD
695 USD

Opcja Goa i Bombaj;
wersja ekonomiczna:
wersja deluxe:

890 USD
1160 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty wewnętrzne
• przejazdy klimatyzowanym samochodem zgodnie z programem
• zakwaterowanie w hotelach 3*/4* (opcja ekonomiczna)
lub 5* (opcja de luxe) w pokojach 2-osobowych z łazienką
i klimatyzacją
• śniadania i kolacje na całej trasie wg programu
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• opiekę anglojęzycznych przewodników lokalnych podczas objazdu
(możliwa polskojęzyczna opieka do potwierdzenia za dopłatą)
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu na trasie Warszawa – Delhi – Warszawa (z przesiadką) – cena od
2400 PLN
• wizy do Indii (e-wiza koszt: 60 USD)
• napojów do kolacji
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
• ew. atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: wersja ekonomiczna: 180 USD/
wersja deluxe: 350 USD
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INDONEZJA: BALI I LOMBOK OD 2 OSÓB

15 DNI

� Unikatowe miejsca � Tradycyjne wioski, lokalne tradycje i zwyczaje � Dziewicze plaże Lombok � Malowniczy archipelag Gili
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Wylot do Denpasar.
 2. DZIEŃ: DENPASAR – TABANAN
Witamy na Bali! Po przylocie udamy się w region Tabanan,
który stanowi esencje Bali. Zobaczymy prawdziwe i autentyczne Bali. Po około 2-godzinnej podróży, zostaniemy
zakwaterowani w hotelu. Nocleg.
 3. DZIEŃ: JATI LUWITH
Po śniadaniu udamy się na spacer po polach Jatiluwi – największych i najbardziej spektakularnych trasach ryżowych
na Bali. Będziemy mogli zapoznać się z system nawadniania
Subak, który jest tradycyjną metodą zachowaną od wieków
i przekazaną przez pokolenia. Łącząc święte tradycyjne
wartości z wysoce zorganizowanym systemem. System nawadniania Subak jest przejawem doktryny kosmologicznej
bahaickiej Trójcy Karany – wymiernym odzwierciedleniem
oryginalnych pomysłów i przekonań balijskich na świadomość, że ludzie muszą utrzymywać harmonijny związek
między człowiekiem a bogiem, człowiekiem i bliźnim,
oraz pomiędzy człowiekiem a naturą w codziennym życiu.
Podczas wędrówki będzie poznawać fascynującą kulturę,
obserwować lokalnych mieszkańców i ich codzienne życie.
 
4. DZIEŃ: ULUN DANU BERATAN – MUNDUK –
UBUD
Dzień rozpoczniemy odwiedzając świątynie Ulun Danu Beratan, która jest prawdopodobnie najbardziej fotografowaną
świątynią na wyspie i jest z pewnością jednym z charakterystycznych obrazów Bali. Świątynia położona jest na
zachodnim brzegu jeziora Bratan. Zbudowana w 1633 r.
poświęcona jest Idzie Batara Dewi Ulun Danu, bogini jeziora.
Po śniadaniu zostaniesz przejedziemy w rejon Munduk,
położony między dwoma jeziorami słodkowodnymi Buyan
i Tamblingan, otoczony gęstymi lasami deszczowymi i kilkoma imponującymi wodospadami. To idealne miejsce na
beztroskie wędrówki w pięknym otoczeniu przyrody. Spacer

72

AZJA

wśród dziewiczych, tropikalnych lasów Bali, daje sposobność
by wypatrywać egzotyczne drzewa, ptaki, i wodospady.
(Dostępne są różne trasy dla pieszych, począwszy od krótkiego, jednogodzinnego wędrówki po bardziej wymagające,
4-godzinne wędrówki). Trekking zakończymy na kajakach,
przepływając spokojnie jezioro Tamblingan. Następnie przejazd na nocleg do Ubud.
 5. DZIEN: UBUD
Od wczesnych godzin rannych rozpoczniemy eksploracje
rejonu Ubud. Zaczniemy od Trasów Ryżowych Tegalalang.
Znajdują się tu jedne z najpiękniejszych tarasów ryżowych
na Bali. Rozkoszując się widokami, będziemy delektować się
lokalnymi przekąskami, herbatą i kawą serwowaną w punkcie
widokowym.
Następnie udajemy się do regionu Tampaksiring, aby odwiedzić świątynię Tirta Empu. Świątynia została założona
w 926 r. ku czci boga Wisznu, który jest hinduskim bogiem
wody. Nazwa świątyni w języku baliskim oznacza „święta wiosna wodna”. Najsłynniejszą częścią świątyni Tirta Empul jest
Jaba Tengah, gdzie znajdują baseny z wodą Balijczycy wierzą,
że woda ma właściwości uzdrawiające i magiczne. Przybywają
tu wiec tłumnie, by zażyć rytualnej kąpieli. Następnie udamy
się do świątyni Gunung Kawi. Jest to jedno z najbardziej
unikalnych miejsc archeologicznych na Bali, na które składają
się starożytne reliefy rzeźbione w ścianach urwiska skalnego.
Główne wejście wychodzi na świętą rzekę Pakerisan. Po drugiej stronie rzeki znajduje się dziedziniec świątyni ze starymi
hinduistycznymi sanktuariami w bardziej współczesnym stylu
architektury, w których uczestniczą pielgrzymki, zwłaszcza
podczas rocznych świąt świątyni „piodalan”.
Kolejny punkt tego dnia to Goa Gajah, świątynia wyryta
w skale. Wewnątrz jaskini w kształcie litery T widać fragmentaryczne pozostałości lingamu, symbolu hinduistycznego boga Sziwy, a także jego kobiecego odpowiednika yoni,
znajduje się tu także posąg syna Sziwy – Ganesha boga
– słonia. Przed jaskinią znajdują się dwa baseny kąpielowe.
Zwiedzanie zakończymy delektując się balijskimi przekąskami,

herbatą i kawą, w tym słynną kawą Luwak. Powrót do Ubud
na nocleg.
 6. DZIEŃ: WSCHODNIE BALI
Tego dnia wyruszamy na wschód Bali, gdzie znajdują się ślady
historyczne, potężnego królestwo Klungkung i Karangasem.
Pierwszym celem jest gmach sądu Kerta Gosa. Zbudowany
w XVII wieku, stanowi część pałacu Puri Semarapura w Klungkung. Gmach został uznany za najważniejszy sąd na Bali.
Budynek jest zbudowany w typowym stylu balijskim. Jego
sufity ozdobione są obrazami wayangowymi, które charakteryzują się tradycyjnymi balijskimi postaciami inspirowanymi
sławnymi epizodami hinduskimi. Następnie odwiedzimy
świątynie Goa Lawah. Jest to jedna z dziewięciu świętych
świątyń na wyspie Bali. Znajduje się w jaskini i jest domem dla
tysięcy nietoperzy. Następnie udajemy się do Tirta Gangga,
urokliwego pałacu położonego na wodzie, wśród pięknych
ogrodów. Został zbudowany w 1946 r. Ogrody wodne należą
do królewskiej rodziny Karangasem posiadają 1,2 ha basenów, stawów i fontann otoczonych starannie wystrzyżonymi
trawnikami ozdobionymi kamieniami i ozdobnymi posągami.
Na koniec dnia udamy się na wzgórze po zachodniej stronie
plaży, na wierzchołek, znany jako Asah Bugbu, z którego
będziemy podziwiać fantastyczny widok na zachód słońca.
Wieczorem przejazd do miejsca zakwaterowania.
 7. DZIEŃ: LEMPUYANG – WCHODNIE BALI
W dniu dzisiejszym udamy się „Schodami do Nieba”. Odwiedzimy jedną ze starożytnych świątyń na wschodzie Bali –
świątynia Lempuyang, zwaną lokalnie Pura Lempuyang Luhur.
Jest to jedna z najstarszych i najbardziej znanych świątyń
Bali. Świątynia leży na wysokości 1175 m npm, na szczycie
góry Mount Lempuyang Na szczyt dociera się stromymi schodami, pokonując ponad 1800 stopni. Ze szczytu rozciągają
się piękne widoki, możemy dostrzec najwyższy szczyt Bali.
W kolejnej części dnia zajmiemy się sprawami przyziemnymi,
przyjrzymy się codziennemu życiu mieszkańców Bali oraz
odbędziemy lekcje gotowania tradycyjnych potraw. Udamy
się do wioski Pangi, do której droga prowadzi przez pola

ryżowe, widoczny jest ocean oraz wulkany. Zobaczymy jak
powstaje balijskie wino palmowe, po czym przystąpimy do
gotowania. Po lunchu wracamy do miejsca zakwaterowania.
 8. DZIEŃ: LOMBOK – SENGGIGI
Dzień rozpoczniemy przejazdem na lotnisko w Denpasar,
skąd przelecimy na siostrzana wyspę Lombok. Po przylocie
przejedziemy na północ wyspy do Senggigi, miejscowość
szczyci się doskonałą lokalizacją wzdłuż rozległych zatok,
piaszczystych plaża, z tłem na góry i palmy. Reszta dnia
przeznaczona jest na wypoczynek w wybranym resorcie.
 9. DZIEŃ: POŁUDNIOWY LOMBOK
Po śniadaniu udamy się na południe wyspy. W regionie tym
znajduje się najlepsze plaże na wyspie – długie odcinki dziewiczej, białej, piaszczystej plaży, wzdłuż której znajdują się
palmy kokosowe i bujne wzgórza. Zatrzymamy się w wiosce
Ende, zamieszkałą przez tradycyjną społeczność Sasak. Architektura, zwyczaje, tradycja – nie zmieniły się tu od setek

lat. Kolejny etap po podróży to wizyty i wypoczynek na
plażach południa. Wypoczęci i nasyceni pięknymi widokami
wieczorem wracamy do hotelu.
 10. DZIEŃ: WYSPY GILI
Dzisiejszy dzień spędzimy opływając urokliwy archipelag
Gili. Zatrzymamy się na malowniczych wyspach Gili Rengit
i Gili Layar. Czas na plażowanie i snorkling. Wspinamy się
na punkty widokowe, z których roztacza się zapierający
dech w piersiach widok na wysepki. Ostatnim przystankiem
wycieczki jest Gili Asahan, gdzie można zrobić 20 minut wspinaczkę na szczyt Asahan Hill. Wieczorem powrót na Lombok.
 11. DZIEŃ: SENEGGIGI
Dzień wolny na plażowanie i odpoczynek.
 12. DZIEŃ: POŁUDNIE BALI
Dzisiejszego dnia wracamy samolotem na Bali. Zostaniemy
przewiezieni do hotelu na południu wyspy. Czas wolny na
wypoczynek na plażach południowego Bali.

 
13. DZIEŃ: TANAH LOT – TEGAL WANGI BEACH –
ULUWATU
Przed południem czas na plażowanie. Po południu przejedziemy na południowy kraniec wyspy na plażę Tegal Wangi.
O zachodie słońca będzie można zwiedzić świątynię Uluwatu,
poświęconą duchowi morza. Słynna świątynia Pura Luhur
Uluwatu to architektoniczny cud zbudowany z czarnej skały koralowej, pięknie zaprojektowany, z którego roztaczają
się spektakularne widoki. Obejrzymy słynny taniec kecaka.
Wieczorem wracamy na nocleg.
 14. DZIEŃ: DENPASAR – WYLOT
Do czasu wylotu wypoczynek, o wyznaczonej godzinie transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
 15. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy

TERMIN I CENY: 
Wyjazd w dowolnym terminie

15 DNI
2520 USD

* dopłata do wysokiego sezonu w terminie: 10.06–15.09.2018 – 160 USD
* dopłata do wysokiego sezonu w terminie: 20.12.2018–07.01.2019 – 200 USD
Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelach 5*. Cena od osoby: 2850 USD
* dopłata do wysokiego sezonu w terminie: 10.06–15.09.2018 – 210 USD
* dopłata do wysokiego sezonu w terminie: 20.12.2018–07.01.2019 – 420 USD
* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przejazdy klimatyzowanym samochodem
• przelot na trasie Denpasar – Lombok – Denpasar
• zakwaterowanie w hotelach 3+/4* (lub 5* zgodnie z ofertą)
w pokoju 2-os. z łazienką i klimatyzacją
• śniadania
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, atrakcje zgodnie
z programem
• opiekę angielskojęzycznych przewodników lokalnych
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu międzynarodowego na trasie Warszawa – Denpasar – Warszawa
przez jeden z portów lotniczych – koszt od 3300 PLN
• pozostałych posiłków
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
ok. 5 USD/os. dziennie
• opłat za ewentualne imprezy fakultatywne

WWW.OPALTRAVEL.PL
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INDONEZJA: BORNEO I BALI

OD 2 OSÓB

13 DNI

� Jedna z dwóch wysp na świecie, gdzie żyją orangutany � Złote plaże Bali � Trzy wycieczki na Bali w cenie
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – DŻAKARTA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Wylot do Dżakarty.
 2. DZIEŃ: DŻAKARTA
Przylot do Dżakarty. Transfer do hotelu, zakwaterowanie.
Czas wolny, nocleg.
 
3. DZIEŃ: DŻAKARTA – PANGKALAN BUN
(BORNEO) – PARK NARODOWY TANJUNG
PUTTING
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Pangkalan Bun
w środkowym Kalimantanie (indonezyjska część Borneo).
Transfer do portu Kumai i przepłynięcie rzekami Kumai
i Seikonyer do Parku Narodowego Tanjung Putting (tradycyjne, proste łodzie Klotok, bez klimatyzacji). Podczas rejsu
lunch i obserwacja porastającej brzegi rzeki dżungli. Kolacja
i nocleg w lodge’u nad brzegiem rzeki.
 
4. DZIEŃ: PONDOK TANGGUI – CAMP LEAKY
Śniadanie. Wycieczka łodziami w górę rzeki do Pondok
Tanggui, do ośrodka opieki i rehabilitacji orangutanów
żyjących wcześniej w niewoli. Dalszy rejs do Camp Leakey, w którym starsze orangutany są przysposabiane do
ponownego życia na wolności w dżungli. W Camp Leaky
możliwość pieszej wycieczki z przewodnikiem w głąb tropikalnego lasu i obserwowania m.in.: dzikich orangutanów,
makaków, gibonów, nosaczy i przeróżnych gatunków ptaków. Lunch na łodzi. Obserwacja orangutanów podczas
karmienia – małpy można oglądać ze specjalnej platformy,
można też przejść przez dżunglę kilometrową trasą ukazującą ich naturalne środowisko życia. Powrotny rejs w dół
rzeki. Kolacja i nocleg w lodży.
 
5. DZIEŃ: PANGKALAN BUN (BORNEO) –
DENPASAR (BALI)
Wcześnie rano śniadanie. Powrotny spływ rzeką do Kumai
i transfer do Pangkalan Bun. Wylot z Pangkalan Bun do
Denpasar przez indonezyjskie porty lotnicze. Transfer do
hotelu na Bali, zakwaterowanie w wybranym hotelu. Nocleg.
 
6–12. DZIEŃ: BALI
Wypoczynek na Bali, w czasie którego istnieje możliwość
korzystania z kilku atrakcji wliczonych w cenę: 2 wycieczki
całodniowe i 1 wycieczka półdniowa.
 
12. DZIEŃ: DENPASAR – WARSZAWA
Po południu transfer na lotnisko i przelot do Warszawy.
 
13. DZIEŃ: WARSZAWA
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Przylot do Warszawy.
WYCIECZKI NA BALI
PIĘKNO KINTANAMI (8 GODZIN)
Niezwykła trasa ukazująca czar folkloru balijskiego: możliwość obejrzenia tradycyjnego tańca Barong & Kris Dance,
zwiedzanie wioski Celuk – centrum wyrobu ozdób ze srebra
oraz Mas Village, której mieszkańcy kultywują bramińskie
tradycje rzeźbiarskie. Odwiedzimy też Ubud – kolebkę malarswa balijskiego oraz Bedul, gdzie znajduje się jaskinia
z pięknym rzeźbami. Podziwianie drugiego pod względem
wielkości wulkanu na Bali – Batur, malowniczo położonego

nad jeziorem o tej samej nazwie. Zwiedzanie zakończymy
w świątyni Besakih, majestatycznie położonej na zboczu
góry Mt. Agung.
ŚWIĄTYNIE BALI (8 GODZIN)
Zwiedzanie świątyni Pura Taman Ayun w Mengwi, pobyt
w Alas Kedaton – małpim gaju, w którym oprócz małp,
można podziwiać wyjątkowych rozmiarów nietoperze. Podróż kontynuujemy nad jezioro Beratan, gdzie znajduje się
świątynia Ulun Danu. Zakończenie wycieczki to urzekający
zachód słońca i podziwianie nadmorskiej świątyni Tanah
Lot – najczęściej fotografowanego zabytku kultury sakralnej
na wyspie.
ZACHÓD SŁOŃCA NAD ŚWIĄTYNIĄ ULUWATU
(5 GODZIN)
Zwiedzanie świątyni Uluwatu, majestatycznie położonej na
klifie. Udział w pokazie tradycyjnego balijskiego tańca Kecak.
TERMIN I CENY: 
Wyjazd w dowolnym terminie

13 DNI
1990 USD

Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelach 5*. Cena od
osoby: 2190 USD
* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Delhi –
Warszawa (z przesiadką)
• zakwaterowanie w hotelach 4*/5* w pokojach dwuosobowych
oraz havelach dawnych pałacach i rezydencjach
• śniadania i kolacje na całej trasie, w Parku Narodowym
Ranthambore trzy posiłki
• przejazdy prywatnymi samochodami
• opiekę polskojęzycznego pilota oraz lokalnych przewodników
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Indii – wystawiana na lotnisku (wymagane jest uzyskanie promesy
wizowej za pośrednika systemu e-wiza – koszt 60 USD)
• obiadów poza Parkiem Narodowym Ranthambore
• napojów do posiłków
• zwyczajowych napiwków (ok. 5 USD dziennie)
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 600 USD

INDONEZJA: RINCA, KOMODO I BALI

OD 2 OSÓB

13 DNI

� Jeden z najpiękniejszych archipelagów świata � Smoki z Komodo � Złote plaże Bali � Trzy wycieczki na Bali w cenie
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – BALI
Przelot z Warszawy do Denpasar przez jeden z portów
lotniczych.
 2. DZIEŃ: BALI
Przylot do Denpasar na Bali. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
 3. DZIEŃ: BALI – LABUAN BAJO – RINCA
Śniadanie. Zabieramy ze sobą tylko bagaż podręczny na
kolejne 3 dni, z kostiumem kąpielowym, sandałami i ręcznikiem jedziemy na lotnisko. Przelot do Labuan Bajo na wyspie
Flores, stamtąd od razu przejazd do portu, i przejście na łodzie. Zaczynamy rejs po jednym z najpiękniejszych akwenów
świata – Parku Narodowym Komodo. Najpierw płyniemy
na wyspę Rinca. Tam wybierzemy się na ok. 1,5-godzinny
trekking wybranym szlakiem wypatrując waranów – endemicznego gatunku gigantycznych jaszczurów. Po trekkingu
dalszy rejs z Rinca w pobliże wyspy Kalong, z której o zachodzie słońca tysiące nietoperzy wylatują na żer. Kolacja
i nocleg na łodzi.
 4. DZIEŃ: RINCA – KOMODO – PANTAI MERAH –
LABUAN BAJO
Po śniadaniu dopływamy do wyspy Komodo, gdzie czeka
nas kolejna wędrówka do Banunggulung, dawnego miejsca
karmienia waranów. Powrót na statek. Płyniemy w kierunku
Labuan Bajo podziwiając spokojne, czyste wody i rozrzucone
na horyzoncie wysepki. Po drodze zatrzymamy się na Pantai
Merah – różowej plaży, gdzie można popływać i spróbować snorkellingu wśród raf i barwnych tropikalnych ryb
(pozwolenie na nurkowanie w obrębie parku narodowego
i wynajem sprzętu są dodatkowo płatne). Obiad na statku.
Nocleg w hotelu w Labuan Bajo.
 5. DZIEŃ: LABUAN BAJO – BALI
Śniadanie. Czas wolny i odpoczynek przed wylotem. Następnie wracamy na jedno z bardziej egzotycznych lotnisk
w Indonezji i lecimy do Denpasar. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.
 6–12. DZIEŃ: BALI
Wypoczynek na Bali. Podczas pobytu 2 wycieczki całodniowe
i 1 wycieczka półdniowa (wliczone w cenę).
 12. DZIEŃ: BALI – WARSZAWA
Po południu transfer na lotnisko i przelot do Polski przez
jeden z azjatyckich i jeden z europejskich portów lotniczych.
 13. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

WYCIECZKI NA BALI
PIĘKNO KINTANAMI (8 GODZIN)
Niezwykła trasa ukazująca czar folkloru balijskiego: możliwość obejrzenia tradycyjnego tańca Barong & Kris Dance,
zwiedzanie wioski Celuk – centrum wyrobu ozdób ze srebra
oraz Mas Village, której mieszkańcy kultywują bramińskie tradycje rzeźbiarskie. Odwiedzimy też Ubud – kolebkę malarswa
balijskiego oraz Bedul, gdzie znajduje się jaskinia z pięknym
rzeźbami. Podziwianie drugiego pod względem wielkości
wulkanu na Bali – Batur, malowniczo położonego nad jeziorem o tej samej nazwie. Zwiedzanie zakończymy w świątyni
Besakih, majestatycznie położonej na zboczu góry Mt. Agung.
ŚWIĄTYNIE BALI (8 GODZIN)
Zwiedzanie świątyni Pura Taman Ayun w Mengwi, pobyt
w Alas Kedaton – małpim gaju, w którym oprócz małp,

można podziwiać wyjątkowych rozmiarów nietoperze. Podróż kontynuujemy nad jezioro Beratan, gdzie znajduje się
świątynia Ulun Danu. Zakończenie wycieczki to urzekający
zachód słońca i podziwianie nadmorskiej świątyni Tanah
Lot – najczęściej fotografowanego zabytku kultury sakralnej
na wyspie.
ZACHÓD SŁOŃCA NAD ŚWIĄTYNIĄ ULUWATU
(5 GODZIN)
Zwiedzanie świątyni Uluwatu, majestatycznie położonej na
klifie. Udział w pokazie tradycyjnego balijskiego tańca Kecak.

TERMIN I CENY: 
Wyjazd w dowolnym terminie

13 DNI
1950 USD

Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelach 5*.
Cena od osoby: 2050 USD
* w okresie 01.07–15.09.16 dopłata 190 USD/os. w hotelach 4* i 250 USD/os.
w hotelach 5*

Możliwość rejsu łodzią z kabiną i klimatyzacją – dopłata
ok. 70 USD/os.
* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty wewnętrzne: Denpasar – Labun, Bajo – Denpasar
• transfery lotnisko – hotel – lotnisko
• zakwaterowanie: 1 nocleg na łodzi bez kabin na Komodo,
1 nocleg w lodge’u na Flores oraz 7 nocy w wybranym hotelu
na Bali w pokoju 2-osobowym
• zwiedzanie Parku Narodowego Komodo z anglojęzycznym
przewodnikiem
• śniadania na Bali, 3 posiłki w dniu 3., 2 posiłki w dniu 4.
• 3 wycieczki z anglojęzycznym przewodnikiem na Bali
• bilety wstępu
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu Warszawa – Dżakarta, Denpasar – Warszawa przez jeden
z europejskich lub azjatyckich portów lotniczych (od 3200 PLN/os)
• opłaty wylotowej z Bali – ok. 15 USD
• pozwolenia na snorkeling/nurkowanie w P. N. Komodo i wynajmu sprzętu
• zwyczajowych napiwków
• atrakcji fakultatywnych

WWW.OPALTRAVEL.PL
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INDONEZJA: JAWA I BALI OD 2 OSÓB

15 DNI

� Mistyczne Borobudur � Teatr cieni � Najpiękniejsze batiki świata � Krater Ijen – „bramy piekieł”
� Złote plaże Bali � Trzy wycieczki na Bali w cenie
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Przelot z Warszawy do Dżakarty przez jeden z portów lotniczych.
 2. DZIEŃ: DŻAKARTA
Przylot do Dżakarty. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
nocleg w hotelu.
 
3. DZIEŃ: DŻAKARTA – JOGJAKARTA – ŚWIĄTYNIA
PRAMBANAN
Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot do Jogjakarty. Przejazd do Prambanan (lista UNESCO), zwiedzanie ruin największego i uznawanego za najpiękniejszy kompleksu świątyń na
Jawie (IX w.). Obiad w lokalnej restauracji i przedstawienie
słynnego lalkowego Teatru Cieni – Wayang Kulit. Przejazd
do hotelu, odpoczynek. Nocleg.
 4. DZIEŃ: JOGJAKARTA – BOROBUDUR – JOGJA
Po śniadaniu przejazd do Borobudur, jednej z najsłynniejszych
na świecie buddyjskich świątyń z VIII w. (lista UNESCO),
o nasyconej symboliką architekturze. Przejście przez kolejne
poziomy świątyni na najwyższą platformę symbolizuje osiąganie wyższych poziomów samoświadomości. Ze szczytu
widoczny jest aktywny wulkan Merapi. Następnie przejażdżka
dorożką w wiosce Candirejo, w której wytwarza się m.in.
brązowy cukier z kokosów. Powrót do Jogjakarty, zwiedzanie
Królewskiego Pałacu Sułtana. Wizyta w lokalnym centrum
produkcji batiku, z którego słynie Jogjakarta i w niewielkiej,
jedynej na Jawie, wytwórni kawy luwak. Kolacja w lokalnej
restauracji, nocleg.
 5. DZIEŃ: JOGJAKARTA – BROMO
Wczesne śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot do Surabaya,
a stamtąd przejazd w rejon wulkanu Bromo, na teren Parku

Narodowego Bromo Tengger Semeru. Zakwaterowanie w hotelu i wypoczynek przed wczesną pobudką. Kolacja, nocleg.
 6. DZIEŃ: WULKAN BROMO – WULKAN IJEN
Wczesnym rankiem przejazd do punktu widokowego na
wschód słońca ponad szczytami wulkanów wyrastających ze
starej, ogromnej kaldery. Przejazd pod wulkan Bromo, dalej
dla chętnych spacer lub konna przejażdżka do schodów,
którymi dociera się do krawędzi krateru. Powrót do hotelu,
śniadanie i krótki wypoczynek. Następnie przejazd przez
malownicze tereny wschodniej Jawy w okolice wulkanu Ijen.
Zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek po długim dniu,
kolacja i nocleg.
 7. DZIEŃ: IJEN – BALI
Po śniadaniu całodniowa wycieczka na górę Ijen. Jest to właściwie kompleks stożków wulkanicznych, w kraterze jednego
z nich znajduje się największe na świecie wulkaniczne jezioro
o turkusowej barwie. Na dno wulkanu schodzą beztrosko
mieszkańcy okolicznych wiosek i w koszach wynoszą ręcznie
wydobywane bryły siarki. Po zejściu z wulkanu przejazd do
portu Ketapang i prom na Bali (port Gilimanuk). Przejazd do
wybranego hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
 8.–13. DZIEŃ: BALI
Wypoczynek na Bali. Podczas pobytu 2 wycieczki całodniowe
i 1 wycieczka półdniowa (wliczone w cenę).
 14. DZIEŃ: BALI – WARSZAWA
Czas wolny. Wieczorem transfer na lotnisko i przelot do
Polski.
 15. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

WYCIECZKI NA BALI
PIĘKNO KINTANAMI (8 GODZIN)
Niezwykła trasa ukazująca czar folkloru balijskiego: możliwość obejrzenia tradycyjnego tańca Barong & Kris Dance,
zwiedzanie wioski Celuk – centrum wyrobu ozdób ze srebra
oraz Mas Village, której mieszkańcy kultywują bramińskie
tradycje rzeźbiarskie. Odwiedzimy też Ubud – kolebkę malarswa balijskiego oraz Bedul, gdzie znajduje się jaskinia
z pięknym rzeźbami. Podziwianie drugiego pod względem
wielkości wulkanu na Bali – Batur, malowniczo położonego
nad jeziorem o tej samej nazwie. Zwiedzanie zakończymy
w świątyni Besakih, majestatycznie położonej na zboczu
góry Mt. Agung.
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ŚWIĄTYNIE BALI (8 GODZIN)
Zwiedzanie świątyni Pura Taman Ayun w Mengwi, pobyt
w Alas Kedaton – małpim gaju, w którym oprócz małp,
można podziwiać wyjątkowych rozmiarów nietoperze. Podróż kontynuujemy nad jezioro Beratan, gdzie znajduje się
świątynia Ulun Danu. Zakończenie wycieczki to urzekający
zachód słońca i podziwianie nadmorskiej świątyni Tanah
Lot – najczęściej fotografowanego zabytku kultury sakralnej
na wyspie.
ZACHÓD SŁOŃCA NAD ŚWIĄTYNIĄ ULUWATU
(5 GODZIN)
Zwiedzanie świątyni Uluwatu, majestatycznie położonej na
klifie. Udział w pokazie tradycyjnego balijskiego tańca Kecak.

TERMIN I CENY: 
Wyjazd w dowolnym terminie

15 DNI
2150 USD

Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelach 5*.
Cena od osoby: 2240 USD
*w okresie 01.07.16–15.09.16 dopłata 190 USD/os w hotelach 4* i 250 USD/
os w hotelach 5*
* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty wewnętrzne: Dżakarta – Jogjakarta – Surabaja
• wszystkie transfery lotnisko – hotel – lotnisko, prom
z Ketapang do Gilimanuk
• zakwaterowanie w Dżakarcie i Jogjakarcie w hotelu 4*
w pokoju 2-ososobowym, zakwaterowanie w hotelu 2* przy
Bromo i Ijen oraz w wybranym hotelu na Bali
• zwiedzanie Jawy wg programu indywidualnym transportem
z anglojęzycznym przewodnikiem
• wycieczka jeepem na Bromo oraz na Ijen
• 2 posiłki dziennie na Jawie, śniadania na Bali
• 3 wycieczki z angielskojęzycznym przewodnikiem na Bali
• bilety wstępu
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu Warszawa – Dżakarta, Denpasar – Warszawa przez jeden
z europejskich lub azjatyckich portów lotniczych (od 3200 PLN/os.)
• opłaty wylotowej z Bali – ok. 15 USD
• zwyczajowych napiwków
• atrakcji fakultatywnych

INDONEZJA WSCHODNIA: BALI – SUMBA – KOMODO – FLORES 19 DNI
� Wspaniały wschód słońca nad wulkanem Kelimutu � Wizyta w tradycyjnych wioskach � Pola ryżowe w kształcie pajęczej sieci
� Smoki z Komodo w ich naturalnym środowisku � Lokalne tradycje i zwyczaje � Degustacja najdroższej kawy świata – Kopi Luwak
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – DENPASAR
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Wylot do Denpasar.
 2. DZIEŃ: DENPASAR (BALI) – UBUD
Selamat datang, witamy w Indonezji! Przylot do Denpasar
na Bali. Przejazd do hotelu położonego na zboczu wąwozu
w Ubud, ze wspaniałym widokiem na las deszczowy i dolinę.
odpoczynek po długiej podróży.
 3. DZIEŃ: UBUD
Dzisiejszy dzień przeznaczony na dowolnie wybrane aktywności i odpoczynek po długiej podróży. Ubud to miasto
artystów, gdzie miłość do sztuki widoczna jest na każdym
kroku. To również miasto rozsławione na świecie dzięki książce i i filmowi „Jedz, módl się i kochaj”. Sama okolica zachęca
do spacerów. Nocleg.
 
4. DZIEŃ: UBUD – TIRTA EMPUL – GUNUNG KAWI
– TEGALALANG – UBUD
Po śniadaniu udamy się na wyprawę, podczas której zobaczymy Tirta Empul – przepiękną świątynię wybudowaną
w miejscu, skąd wybija święte źródło, z którego woda używana jest przez braminów na całej wyspie do odprawiania
ceremonii. Balijczycy wierzą, że woda ma właściwości uzdrawiające i odmładzające, co sprawia, że z chęcią zażywają tu
rytualnych kąpieli. Kolejnym punktem wyprawy jest Gunung
Kawi – tysiącletnie grobowce królewskie oraz pozostałości
jednego z pierwszych klasztorów buddyjskich na Bali. Jest
to wyjątkowo urokliwe miejsce położone w wąwozie otoczonym zielonymi polami ryżowymi. Następnie odwiedzimy
plantację kawy, owoców oraz przypraw, gdzie spróbujemy
m.in. najdroższej kawy świata: kopi luwak. Kolejne miejsce
jakie odwiedzimy w dniu dzisiejszym to Tegalalang. Znajdują
się tu jedne z najpiękniejszych tarasów ryżowych na Bali.
Obiad serwowany będzie w zabytkowej restauracji w centrum
Ubud. Po południu odwiedzimy Małpi Gaj – czyli świątynię
Hanumanna, boga-małpy. Na obszarze świątyni zobaczyć

można setki sympatycznych i ciekawskich makaków. Powrót
do hotelu. Nocleg.
 
5. DZIEŃ: UBUD – JATI LUWITH – TANAH LOT –
UBUD
Dzisiaj doświadczenie autentycznej, zupełnie nie turystycznej, kultury balijskiej z naciskiem na jej duchowy i religijny
wymiar. Złożymy wizytę w domu mangku Astiki – przyjaciela
i wysokiego kapłana hindu. Przy kawie i lokalnych smakołykach Astika wyłoży podstawy balinizmu – balijskiej odmiany
hinduizmu oraz wyjaśni znaczenie składania ofiar i skomplikowane ceremonie. Po przebraniu się oryginalne, balijskie
stroje świąteczne – sarongi, specjalne bluzy dla Pań oraz
chusty na głowę dla Panów – przejazd do antycznej świątyni
Batu Karu na zboczu porośniętego dżunglą wulkanu. Tam
weźmiemy udziału w prawdziwej ceremonii oczyszczania,
otrzymamy błogosławieństwo od kapłanów, wraz z innymi
Balijczykami, którzy tego dnia przybędą do świątyni. Na znak
odbytej ceremonii otrzymamy specjalny sznurek zawiązany na
prawej ręce. Trudno o bliższy i bardziej autentyczny kontakt
z balijską kulturą! Po ceremonii udamy się do Jati Luwith –
największych i najbardziej spektakularnych tarasów ryżowych
na Bali. Na koniec dnia odwiedzimy Tanah Lot – świątynię
wybudowaną na kawałku skały otoczonej morzem, która
stała się jedną z ikon Bali. To na pewno będzie dzień pełen
niezapomnianych wrażeń!. Nocleg w Ubud.
 
6. DZIEŃ: UBUD – TANJUNG BENOA – ULUWATU –
JIMBARAN – TANJUNG BENOA
Po śniadaniu udamy się do hotelu przy plaży w Tanjung
Benoa. Po krótkim odpoczynku udamy się do usytuowanej
na klifie świątyni – Uluwatu. Po zwiedzaniu, gdy tylko słońce
zacznie chować się za horyzontem, rozpocznie się unikalne
przedstawienie – Taniec Kecak. Jest on inspirowany scenami
z hinduistycznego Eposu Ramayana i odwiecznie związany
z balijską kulturą. Kolację zjemy w restauracji serwującej
owoce morza, która znajduje się na plaży w okolicy Jimbaran.
Powrot do hotelu i nocleg.

 
7. DZIEŃ: TANJUNG BENOA – TAMBOLAKA (ZACH.
SUMBA) – JEZ. WEIKURI – ROTTENGARO – NEWA
SUMBA
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Przelot na Zachodnią Sumbę, a następnie przejazd do miejscowości Tambolaka. Na
Sumbie czas dosłownie zatrzymał się w miejscu wieki temu.
Jej mieszkańcy w dalszym ciągu żyją zgodnie z prastarymi
tradycjami. Na miejscu lunch, a następnie około 1,5h przejazd
w kierunku wspaniałego, słonowodnego jeziora Weikuri.
Tam będzie chwila na odpoczynek w cieniu drzew lub kąpiel w turkusowych wodach jeziora. Następnie odwiedzimy
region Kodi, wioskę Rottengaro, której dachy są najwyższe
w okolicy (osiągają wysokość nawet 10 m!). Przed wizytą
w wiosce, warto zaopatrzyć się w orzechy betelnut, gdyż
przydadzą się one podczas wizyty na grobie krokodyla…
Lokalny przewodnik uchyli rąbka tajemnicy i opowie znaną
od lat legendę o kobiecie, która poślubiła krokodyla i stała
się żółwiem. W godzinach wieczornych udamy się do hotelu
przy plaży Newa Sumba, gdzie czeka kolacja i nocleg.
 
8. DZIEŃ: NEWA SUMBA – WAIKABUBAK –
WAINGAPU – MONDU
Po śniadaniu czasu wolny na kąpiel w oceanie i spacer po
plaży. Następnie udamy się w około trzygodzinną drogę na
wschód – do miasta Waingapu. Trasa przejazdu obfituje we
wspaniałe i zapierające dech w piersiach widoki. Po drodze
wizyta na lokalnym targu w Waikabubak. Obiad w Waingapu,
po którym udamy się w unikalne miejsce widokowe – wzgórze Goa Jepang. Goa Jepang w dosłownym tłumaczeniu
znaczy „japońska jaskinia” i odnosi się do jaskini, która została wybudowana we wnętrzu wzgórza przez japońskich
żołnierzy podczas drugiej wojny światowej. To jeszcze nie
koniec atrakcji. Przed zakwaterowaniem w malowniczym
resorcie Pondok Wisata Pantai Cemara, pojedziemy do kolejnej tradycyjnej wioski, gdzie będziemy mogli dowiedzieć
się więcej o lokalnych zwyczajach i wierzeniach Marapu.
Powrót do hotelu na nocleg.
WWW.OPALTRAVEL.PL
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9. DZIEŃ: MONDU – PAU – RENDE – MELOLO –
MONDU
Po śniadaniu wyruszymy w region wschodniej Sumby, do wiosek Pau i Rende, gdzie zobaczymy największe i najważniejsze kamienne grobowce królewskich przodków. Zobaczymy
również tradycyjne domy, zbudowane w całości z bawolej
skóry. Zapoznamy się również z metodą wytwarzania płótna zwanego Ikat, z którego słynie wschodnia część wyspy.
W drodze powrotnej do hotelu przejedziemy przez okolice
wioski Melolo, która słynie z największych stepów i pastwisk
z bydłem i końmi. Powrót do hotelu w godzinach popołudniowych. Nocleg.
 
10. DZIEŃ: MONDU
Dzień dzisiejszy to czas beztroskiego relaksu. Możemy samodzielnie eksplorować okolicę, kąpać się w krystalicznie
czystej wodzie lub wypoczywać w cieniu parasola.
 
11. DZIEŃ: MONDU – DENPASAR
Po śniadaniu transfer na lotnisko, skąd wrócimy do Denpasar
na Bali. Po przylocie przejazd do resortu Sadara. Reszta dnia
to czas wolny na relaks i odpoczynek.
 
12. DZIEŃ: DENPASAR – LABUAN BAJO (FLORES) –
WYSPA RINCA – PARK NARODOWY KOMODO
Przejazd na lotnisko w Denpasar, skąd udamy się do Labuan Bajo na Flores. Po dotarciu do przystani, zaokrętujemy
się na pokład szybkiej łodzi, która zabierze nas na wyspę
Rinca – „siostrzaną” wyspę Komodo, która zamieszkana jest
przez słynne na całym świecie warany, zwane popularnie
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„smokami z Komodo.” Rinca jest mniejsza od swojej „siostry”, dzięki czemu łatwiej spotkać na niej gigantyczne gady.
Trzygodzinny trekking przez wyspę i obserwacja potężnych
waranów w ich naturalnym środowisku. W trakcie wyprawy lunch. W drodze powrotnej do hotelu postój, podczas
którego nurkując z maską i rurką będziemy mogli podziwiać
podwodną florę i faunę Parku Narodowego Komodo. Po
przyjeździe do hotelu. Nocleg.
 
13. DZIEŃ: WYSPA RINCA – BAJAWA – CANCAR –
RUTENG
Po śniadaniu wyruszymy do Bajawa. Cała podróż, już od
razu po wyjechaniu z miasta, to festiwal zapierających dech
w piersiach widoków. Pierwszym postojem będzie wizyta
w jaskini Batu Cermin. Później zatrzymamy się jeszcze przy
wiosce Cancar, gdzie pola ryżowe układają się w gigantyczną, pajęczą sieć. Po południu dojedziemy do Ruteng.
Kolacja oraz nocleg.
 
14. DZIEŃ: RUTENG – GOLO CURU – RUTENG
PUU – JEZ. MESE – BAJAWA
Zaraz po śniadaniu przejedziemy do miejsca Golo Curu, skąd
rozciąga się wspaniała panorama na Ruteng oraz pobliskie
pola ryżowe. Następnie wrócimy do miasta, aby zobaczyć
tradycyjną wioskę Ruteng Puu. Po drodze do Bajawa przejedziemy nad jez. Mese oraz odwiedzimy inne tradycyjne
wioski: Aimere, Bena i Luba, gdzie ogromne, stożkowate dachy
domów i prastare, megalityczne obeliski związane są z animizmem i kultem przodków. Kultura Flores jest fascynująca;
będziemy mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć jak chrześcijaństwo miesza się tutaj z pradawnymi wierzeniami w duchy
i magię. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
 
15. DZIEŃ: BAJAWA – ENDE – MONI
Wczesnym rankiem udamy się w dalszą drogę do Ende, gdzie
zatrzymamy się na lunch oraz odwiedzimy jeden z tradycyjnych targów. Będziemy mogli wypróbować swoje zdolności
negocjacyjne. Lokalni mieszkańcy chętnie się targują… Kto
wie, co uda się nabyć w tym ciekawym miejscu? Reszta
dnia upłynie na podróży do Moni, gdzie dotrzemy górzystą
drogą po południowej stronie wulkanu Kelimutu. Przyjazd
do Moni w godzinach wieczornych. Nocleg.
 16. DZIEŃ: MONI – KELIMUTU – JOPU – ENDE
Wczesna pobudka. Na długo przed świtem udamy się na
zbocze Kelimutu, skąd rozpoczniemy krótki trekking na szczyt
wulkanu, gdzie znajdują się słynne, trzykolorowe jeziora.
Kelimutu to święta góra dla mieszkańców Flores, którzy

wierzą, że w jeziorach zamieszkują duchy zmarłych. Wschód
słońca na Kelimutu to jeden z najbardziej spektakularnych
widoków, jakich można doświadczyć w Indonezji. Pierwsze
promienie słońca nie tylko rozświetlą kolorowe tafle wody, ale
też ukazują wspaniały widok na całą, wschodnią część wyspy.
Gdy nacieszymy już oczy fantastycznymi widokami, udamy
się w drogę powrotną do hotelu. Po śniadaniu odwiedzimy
tradycyjną wioskę Jopu oraz udamy się w powrotną drogę
do Ende, gdzie zatrzymamy się na noc w hotelu. Nocleg.
 17. DZIEŃ: ENDE – DENPASAR
Po śniadaniu czas wolny na samodzielną eksplorację okolicy. Następnie przejazd na lotnisko, skąd przelecimy do
Denpasar na Bali. Przejazd do hotelu. Czas wolny na relaks
i odpoczynek.
 18. DZIEŃ: DENPASAR
W zależnosci od godziny Państwa wylotu, nasz kierowca
odbierze Was z hotelu i zawiezie na lotnisko w Denpasar,
skąd złapiecie samolot powrotny do kraju. To już niestety
koniec podróży.
 19. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Polski.
TERMIN I CENY: 

19 DNI

23.05–10.06.2019

5300 PLN + 3100 USD

23.08–10.09.2019

5500 PLN + 3100 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• bilet lotniczy na trasie Warszawa – Denpasar – Warszawa
(z przesiadką)
• przeloty wewnętrzne zgodnie z programem
• zakwaterowanie pokojach dwuosobowych w hotelach 3/4*
• śniadania w hotelach, obiady lub kolacje zgodnie z programem
• bilety wstępów i atrakcje zgodnie z programem
• przejazdy klimatyzowanym mikrobusem zgodnie z programem
• opiekę pilota polskojęzycznego w Indonezji
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• lunchu oraz obiadów (oprócz wymienionych w programie)
• opłat lotniskowych i wizowych
• zwyczajowych napiwków
• dopłaty do późnego check-out, jeśli lot powrotny będzie w godzinach
wieczornych

INDONEZJA: KALIMANTAN – JAWA – LOMBOK – 
KOMODO – FLORES – BALI

23 DNI

� Spotkanie z orangutanami � Wyprawa łodzią klotok do parku narodowego Tanjung Puting � Świątynie z listy UNESCO: Bobobudur
i Prambanan � Wschód słońca na wulkanie Bromo � Tropienie legendarnych smoków z Komodo w ich naturalnym środowisku
� Degustacja najdroższej kawy świata – Kopi Luwak
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – DŻAKARTA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Wylot do Dżakarty.
 2. DZIEŃ: DŻAKARTA
Witamy w Indonezji! Po przylocie transfer do hotelu. Reszta
dnia przeznaczona na odpoczynek po podróży. Radzimy
dobrze się wyspać i zebrać siły, ponieważ następne dni będą
obfitowały w pełne adrenaliny atrakcje.
 3. DZIEŃ: DŻAKARTA – BORNEO
Po południu transfer na lotnisko i przelot na Borneo. Po przylocie przejazd do hotelu Swisbell Pangkalan Bun. Reszta dnia
to czas wolny i możliwość samodzielnej eksploracji miasta.
 
4. DZIEŃ: BORNEO – KUMAI – SPŁYW RZEKĄ
SEKONYER
Po śniadaniu udamy się do portu w Kumai, gdzie wsiądziemy
na długą, drewnianą łódź zwaną klotok. Łódź wyposażona
jest w zadaszenie tworzące górny pokład będący doskonałym i wygodnym stanowiskiem obserwacyjnym bogactwa
przyrody, które będziecie mogli obserwować przez najbliższe
dwa dni. Z Kumai wyprawa wyruszy w niespieszny spływ
rzeką Sekonyer, płynącej przez obszary potężnej, nienaruszonej dżungli, zamieszkanej przez liczne dzikie zwierzęta:
m.in. makkaki, gibony i setki gatunków ptaków. Podczas
popołudniowej wycieczki będziemy mogli zaobserwować
lokalne gatunki małp Proboscis, które występują jedynie na
Borneo. W godzinach wieczornych kolacja i nocleg na łodzi.
 
5. DZIEŃ: SPŁYW RZEKĄ SEKONYER – PONDOK
TANGUY – CAMP LEAKLY – SPŁYW RZEKĄ
SEKONYER
Od rana odbywamy dalszą wyprawę klotokiem w górę rzeki
do Pondok Tanguy – centrum rehabilitacji nowo złapanych
orangutanów, gdzie będziecie mieć możliwość zaobserwowania porannego karmienia. Następnie przepłyniemy
do Camp Leakly – ośrodka badawczego, zajmującym się
wtórnym przystosowaniem młodych orangutanów do życia
na wolności. Tam czeka na nas trekking przez dziewiczy las

deszczowy w poszukiwaniu żyjących dziko orangutanów
oraz innych egzotycznych gatunków lokalnej flory i fauny.
Obiad na łodzi, gdzie kucharz przygotuje miejscowe przysmaki. Po południu będziemy mogli uczestniczyć w procesie
karmienia orangutanów ze specjalnej platformy. Powrót na
łódź, kolacja i nocleg.
 
6. DZIEŃ: SPŁYW RZEKĄ SEKONYER – SURABAYA
(JAWA) – WULKAN BROMO
Po śniadaniu przepłyniemy do portu, skąd przejedziemy na
lotnisko i przelecimy dalej do Surabaya na Jawie. Po przylocie
przejedziemy w okolice wulkanu Bromo. Po drodze mijamy pola ryżowe oraz lokalne jawajskie wioski. Zatrzymamy
się w hotelu w wiosce obok wulkanu. Należy przygotować
cieplejsze ubrania, bo zrobi się chłodniej. Zwłaszcza, że następnego dnia pobudka już przed trzecią rano!
 
7. DZIEŃ: MT. PENANJAKAN – „MORZE PIASKÓW”
– SURABAYA – JOGYAKARTA
Świat pogrążony będzie jeszcze w głębokich ciemnościach,
gdy wsiądziemy do specjalnych jeepów, które po około go-

dzinnym podjeździe dowiozą nas do Mt. Penanjakan. Stąd
czeka nas jeszcze krótkie podejście do punktu widokowego,
skąd obserwować będziemy jeden z najpiękniejszych spektakli, jakimi natura obdarzyła nas na tej planecie: wschód słońca
nad wulkanem Bromo. Księżycowy krajobraz, nieprawdopodobne kolory, wulkan Bromo wyrzucający z siebie kłęby
dymu, Mt. Semeru oraz inne, aktywne wulkany pojawiające
się na horyzoncie. Oto jeden z tych momentów, dla których
warto przylecieć do Indonezji. Po wschodzie słońca zejdziemy
na tzw. „Morze Piasków”, skąd pieszo pokonamy drogę do
samego krateru Bromo. Tutaj będziemy mogli zajrzeć – dosłownie – do wnętrza Ziemi. Powrót do hotelu na śniadanie,
a następnie dalsza droga do Surabaya, skąd samolotem udamy
się do Jogyakarty. Po wylądowaniu przejazd i zakwaterowanie
w hotelu. Wieczorem będziemy mieli czas na samodzielną
eksplorację jednego z najciekawszych miast Indonezji.
 
8. DZIEŃ: JOGYAKARTA
Od rana rozpoczniecie zwiedzanie miasta, które kiedyś
było stolicą antycznych, jawajskich królestw, a dziś stanowi największy ośrodek kulturalny i akademicki w Indonezji.
W pierwszej kolejności odwiedzimy Kraton – pałac sułtana,
który do dziś rządzi miastem oraz jego „wodny pałac” Taman
Sari. Odwiedzimy też ukryty, podziemny meczet. Po południu zobaczymy jeszcze słynne Borobudur. Ta największa
świątynia buddyjska na świecie ma ponad tysiąc lat i jest
jednym z najwspanialszych zabytków w Azji. Na pewno zrobi
na wszystkich niezapomniane wrażenie. W godzinach popołudniowych odwieziemy Państwa z powrotem do hotelu.
 
9. DZIEŃ: JOGYAKARTA – PRAMBANAN –
PARANGTRITIS – LOMBOK
Przed przejazdem do Parangtritis, zobaczymy jeszcze jeden
skarb – Prambanan – imponujący kompleks hinduistycznych
świątyń, który porównywany jest do Angkor Wat w Kambodży. To jeden z najważniejszych zabytków w Azji Południowo
– Wschodniej. Po lunchu przejedziemy na lotnisko, skąd
przelecimy na Lombok. Transfer do hotelu. Reszta dnia to
czas wolny na beztroski relaks i eksploracje okolicy.
WWW.OPALTRAVEL.PL
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10–11. DZIEŃ: LOMBOK
Najbliższe dwa dni możemy przeznaczyć na dowolnie wybrane aktywności i relaks.
 
12. DZIEŃ: LOMBOK – GÓRA GUNUNG SARI
– SENARU – WODOSPADY POD RINJANI –
LOMBOK
Po wczesnym śniadaniu przejedziemy w rejon Góry Gunung
Sari, gdzie udamy się do lasu Baun Pusuk, zamieszkanego
przez rodziny makaków. Spacer w tropikalnej scenerii lasu
deszczowego. Następnie udamy się do górskiej wioski Senaru, gdzie podczas krótkiego trekkingu będziemy mogli
zaobserwować codzienne życie lokalnych mieszkańców.
To jeszcze nie wszystko! Później udamy się w okolice wspaniałych wodospadów pod Rinjani. Jako pierwszy zobaczymy
wodospad Sedang Gile, a następnie, idąc ścieżką w dżungli
i wzdłuż rzeki, odkryjemy wspaniały wodospad Tiu Kelep.
Tam, będziemy mieć chwilę na relaks i odpoczynek, a także
możliwość zażycia odświeżającej kąpieli w chłodnych wodach
wodospadu. Tutaj również będziemy mieć lunch w formie
pikniku. Następnie czeka nas jeszcze jeden spacer w kierunku
wioski, gdzie zatrzymamy się na krótki postój na kawę lub
herbatę w lokalnej kawiarni. W godzinach popołudniowych
udamy się z powrotem do hotelu.
 
13. DZIEŃ: LOMBOK – BALI
Po śniadaniu przejedziemy na lotnisko, skąd przelecimy na
Bali. Po przyjeździe krótki odpoczynek, po czym w godzinach
popołudniowych udamy się do przepięknie usytuowanej
świątyni na klifie – Uluwatu. Na miejscu będzie chwila na
zwiedzanie, a gdy tylko słońce zacznie chować się za horyzontem, rozpocznie się unikalne przedstawienie – Taniec
Kecak. Jest on inspirowany scenami z hinduistycznego Eposu
Ramayana i odwiecznie związany z balijską kulturą. W godzinach wieczornych kolacja w restauracji na plaży serwującej
owoce morza.
 
14. DZIEŃ: DENPASAR – LABUAN BAJO (FLORES) –
WYSPA RINCA – PARK NARODOWY KOMODO
Po śniadaniu transfer na lotnisko w Denpasar, skąd przelecimy do Labuan Bajo na Flores. Po przylocie udamy się do
przystani, gdzie wejdziecie na pokład szybkiej łodzi, która
zabierze nas na wyspę Rinca – „siostrzaną” wyspę Komodo, która zamieszkana jest przez słynne na całym świecie
warany, zwane popularnie „smokami z Komodo.” Rinca jest
mniejsza od swojej „siostry”, dzięki czemu łatwiej spotkać na
niej gigantyczne gady. Trzygodzinny trekking przez wyspę
i obserwacja potężnych waranów w ich naturalnym środowisku. W trakcie wyprawy lunch. W drodze powrotnej do
hotelu zatrzymamy się jeszcze na snorkelling, gdzie nurkując
z maską i rurką będziemy mogli podziwiać podwodną florę
i faunę Parku Narodowego Komodo.
 
15. DZIEŃ: BAJAWA – JASKINIA BATU CERMIN –
CANCAR – RUTENG
Rano wyruszamy w drogę w kierunku wioski Bajawa. Już od
razu po wyjechaniu z miasta rozpocznie się festiwal zapie-
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rających dech w piersiach widoków. Pierwszym postojem
będzie wizyta w jaskini Batu Cermin. Później zatrzymamy się
jeszcze przy wiosce Cancar, gdzie pola ryżowe układają się
w gigantyczną, pajęczą sieć. Po południu dojazd do Ruteng,
kolacja i nocleg.
 
16. DZIEŃ: RUTENG – GOLO CURU – JEZ. MESE –
AIMERE, BENA I LUBA – BAJAWA
Zaraz po śniadaniu przejedziemy do miejsca Golo Curu, skąd
rozciąga się wspaniała panorama na Ruteng oraz pobliskie
pola ryżowe. Wracając zobaczymy tradycyjną wioskę Ruteng
Puu, zatrzymamy się też nad jez. Mese. Odwiedzimy też
inne tradycyjne wioski: Aimere, Bena i Luba, gdzie ogromne,
stożkowate dachy domów i prastare, megalityczne obeliski
związane są z animizmem i kultem przodków. Kultura Flores
jest fascynująca; pobyt na wyspie to niepowtarzalna okazja
by zobaczyć jak chrześcijaństwo miesza się z pradawnymi
wierzeniami w duchy i magię. Zakwaterowanie w hotelu
w Bajawa. Nocleg.
 
17. DZIEŃ: BAJAWA – ENDE – MONI
Wczesnym rankiem ruszymy w dalszą drogę do Ende, gdzie
zatrzymamy się na lunch oraz odwiedzimy jeden z tradycyjnych targów. Będziemy mieli okazję wypróbować swoje
zdolności negocjacyjne gdyż lokalni mieszkańcy chętnie się
targują. Kto wie, co uda się nam nabyć w tym ciekawym miejscu? Reszta dnia upłynie na podróży do Moni, dokąd udajemy
się górzystą drogą po południowej stronie wulkanu Kelimutu.
Przyjazd do Moni i zakwaterowanie. Radzimy iść spać zaraz
po kolacji, gdyż tej nocy planowana jest wczesna pobudka.
 
18. DZIEŃ: MONI – GÓRA KELIMUTU – JOPU –
ENDE
Budzimy się długo przed świtem, aby dojechać na zbocze Kelimutu, skąd rozpoczniecie krótki trekking na szczyt wulkanu.
Znajdują się na nim słynne, trzykolorowe jeziora. Kelimutu
to święta góra dla mieszkańców Flores, którzy wierzą, że
w jeziorach zamieszkują duchy zmarłych. Wschód słońca na
Kelimutu to jeden z najbardziej spektakularnych widoków,
jakich można doświadczyć w Indonezji. Pierwsze promienie
słońca nie tylko rozświetlą kolorowe tafle wody, ale też
ukarzą wspaniały widok na całą, wschodnią część wyspy.
Gdy nacieszymy oczy fantastycznymi widokami, wrócimy
z powrotem do hotelu na śniadanie i prysznic. Po śniadaniu odwiedzimy tradycyjną wioskę Jopu oraz przejedziemy
z powrotem w kierunku Ende, gdzie zatrzymamy się na noc
w hotelu. Nocleg.
 
19. DZIEŃ: ENDE – DENPASAR – UBUD
Po śniadaniu czas wolny na samodzielną eksplorację okolicy.
Następnie przelot do Denpasar na Bali. Na miejscu będzie
czekał nasz przedstawiciel, z którym przejedziemy do hotelu
w Ubud. Reszta dnia to czas wolny na relaks i odpoczynek.
 
20. DZIEŃ: UBUD – TIRTA EMPUL – GUNUNG
KAWI – TEGALALANG – UBUD
Po śniadaniu udamy się na wyprawę, podczas której zobaczymy Tirta Empul – przepiękną świątynię wybudowaną

w miejscu, skąd wybija święte źródło, z którego woda używana jest przez braminów na całej wyspie do odprawiania
ceremonii. Balijczycy wierzą, że woda ma właściwości uzdrawiające i odmładzające, co sprawia, że z chęcią zażywają tu
rytualnych kąpieli. Kolejnym punktem wyprawy jest Gunung
Kawi – tysiącletnie grobowce królewskie oraz pozostałości
jednego z pierwszych klasztorów buddyjskich na Bali. Jest to
wyjątkowo urokliwe miejsce położone w wąwozie otoczonym
zielonymi polami ryżowymi – wręcz idealnie nadającym się na
sesję fotograficzną. Następnie odwiedzimy plantację kawy,
owoców oraz przypraw, gdzie spróbujemy m.in. najdroższej
kawy świata: kopi luwak. Kolejny punkt zwiedzania to Tegalalang gdzie znajdują się jedne z najpiękniejszych tarasów
ryżowych na Bali. Na lunch udamy się do zabytkowej restauracji w centrum Ubud a następnie złożymy jeszcze wizytę
w Małpim Gaju – czyli świątyni Hanumanna, boga-małpy,
otoczonej sanktuarium małp, w którym zobaczymy tysiące
makaków. Po południu wracamy do hotelu.
 
21. DZIEŃ: UBUD
Dzisiejszy dzień możemy przeznaczyć na dowolnie wybrane
aktywności, zakupowe szaleństwo, samodzielną eksplorację
okolicy lub beztroski relaks.
 
22. DZIEŃ: UBUD – DENPASAR
Czas wolny, następnie transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
 
23. DZIEŃ: DENPASAR – WARSZAWA
Przylot do Polski.

TERMIN I CENY: 

23 DNI

22.04.2019–14.05.2019

5950 PLN + 3690 USD

24.07.2019–15.08.2019

6700 PLN + 3690 USD

20.09.2019–12.10.2019

5950 PLN + 3690 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Jakarta,
Denpasar – Warszawa (z przesiadką)
• przeloty wewnętrzne zgodnie z programem
• zakwaterowanie pokojach dwuosobowych w hotelach 3*/4*,
na Flores hotel o standardzie turystycznym
• śniadania w hotelach, obiady lub kolacje zgodnie z programem
• bilety wstępów i atrakcje zgodnie z programem
• przejazdy klimatyzowanym mikrobusem zgodnie z programem
• opiekę polskojęzycznego lokalnego przewodnika na całej trasie
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• posiłków niewymienionych w programie
• opłat lotniskowych i wizowych
• zwyczajowych napiwków
• ew. dopłaty do późnego check-out (jeśli lot powrotny będzie w godzinach
wieczornych)
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 950 USD

DLA KONESERÓW

INDONEZJA: PAPUA ZACHODNIA
LUDZIE DRZEW – WYPRAWA DO KOROWAJÓW

20 DNI

� Jeden z największych na świecie obszarów lasu deszczowego � Ostatnie wyizolowane społeczności naszej planety � Animistyczne
wierzenia, niezwykłe rytuały � Nocleg w domach budowanych na drzewach nawet kilkanaście metrów nad ziemią
� Codzienne życie w dżungli, kąpiele w rzekach zamieszkanych przez krokodyle, spływ łodziami przez najdziksze tereny Papui
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – DŻAKARTA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
OPAL TRAVEL.
 
2. DZIEŃ: DŻAKARTA
Lądowanie w Dżakarcie w godzinach wieczornych. Spotkanie z polskim przewodnikiem na lotnisku i transfer do
hotelu. Nocleg.
 
3. DZIEŃ: DŻAKARTA, WYLOT NA PAPUĘ
Po śniadaniu całodniowe zwiedzanie Dżakarty. Wizyta w Muzeum Narodowym, Mesjid Istiqlal – największym meczecie

w Azji Pd-Wsch, starym porcie Sunada Kelapa pamiętającym czasy Holenderskiej Kompanii Wschodnio-Indyjskiej,
dalej plac Fatahillah z ciekawymi zabytkami ery kolonialnej.
Dla chętnych lunch w słynnej Cafe Batavia z kolonialnym
wystrojem. Transfer na lotnisko, po drodze przejazd przez
centralny plac miasta – „Merdeka Square” – będący symbolem indonezyjskiej niezależności. Nocny lot do Jayapury.
 
4. DZIEŃ: LĄDOWANIE W JAYAPURA, LOT DO
DEKAI
Wcześnie rano lądowanie w Jayapurze – stolicy Papui Zachodniej i jedynym dużym mieście po indonezyjskiej stronie

wyspy. Odbiór niezbędnych pozwoleń na podróż w głąb
wyspy i przesiadka na kolejny samolot do Dekai. Po około
godzinnym locie, będącym atrakcją samą w sobie (z okien
samolotu rozpościera się niezapomniany widok na dziki interior wyspy, gęste połacie lasu deszczowego, serpentyny
potężnych rzek, wzgórza i poszarpane wierzchołki gór oraz
nieliczne ślady ludzkiej obecności w bezkresnym oceanie
dżungli), lądowanie w Dekai. Niegdyś mała miejscowość
misyjna z niewielkim lądowiskiem jest dziś rozrastającym się
miasteczkiem z siedzibą władz nowo powstałej, papuaskiej
prowincji. Lunch i wyprawa na lokalne targowisko w celu
zakupienia zapasów na wyprawę. To będzie ostatnia okazja,
żeby zaopatrzyć się, we wszystko, czego będziemy potrzebować będziemy na najbliższe dwa tygodnie! Wieczorem kolacja
w lokalnym warungu. Nocleg w prostym hotelu rządowym.
 
5. DZIEŃ: DEKAI – MABUL
Rano przejazd samochodem do rzeki Brazza. Przesiadka
na łódź motorową i wyprawa w dół do rzeki Siretsj. Lunch
podczas przerwy na brzegu. Po posiłku kontynuacja spływu
w górę rzeki Siretsj. Trasa wiedzie w górę głównego nurtu
rzeki, później w dół jednej z jej odnóg. Dopłynięcie do wioski
Mabul, będącej bazą wypadową dla wypraw eksplorujących
terytoria Korowajów. Wybranie tragarzy, negocjacje z „szefem
wioski” – to jeden z elementów wyprawy, który zapadnie
w pamięć jej Uczestników. Kolacja i nocleg w wiosce.
 
6–12. DZIEŃ: TREKKING PO TERYTORIACH
KOROWAJÓW
Tygodniowy trekking przez terytoria Korowajów i Kombajów.
W zależności od warunków pogodowych i tempa marszu
(które zawsze dostosowane jest do najwolniejszej osoby
w grupie), wyprawa odwiedzi od pięciu do ośmiu „domów
na drzewach”. W dwóch z nich grupa spędzi po dwie noce,
co umożliwi zbliżenie się do jej mieszkańców i lepsze poznanie ich codziennego życia; w pozostałych po jednej.
Dziennie wyprawę czekać będzie od czterech do sześciu
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godzin marszu, co z uwzględnieniem licznych postojów i
„przerw fotograficznych” niemal zawsze oznaczać będzie
pełny dzień trekkingu. Grupie przez cały czas towarzyszyć
będą tragarze oraz lokalny przewodnik/ zwiadowca/myśliwy
wynajęty z pierwszej wioski. Podczas siedmiu dni w dżungli
wyprawa nie tylko odwiedzi kilka odciętych od cywilizacji
osad, ale także doświadczy piękna i groźnej potęgi jednej
z najdzikszych połaci lasu deszczowego świata. Uczestnicy
wyprawy będą mogli podziwiać niezakłóconą przez człowieka
florę i faunę, poznają kilka podstawowych zasad radzenia
sobie w dżungli, a może nawet uda się zorganizować jakieś
polowanie? Przede wszystkim jednak – wyprawa spotka na
swojej drodze niezwykłych ludzi pochodzących z zupełnie
odmiennego świata. Plemiona Kombajów i Korowajów to
jedne z najbardziej wyizolowanych i najmniej poznanych
grup etnicznych Melanezji, stroniących nawet od misjonarzy, którzy w ciągu ostatnich trzech dekad osiągają coraz
większe sukcesy chrystianizacyjne wśród innych plemion.
Korowajowie i Kombajowie odwiedzani są na tyle rzadko
przez grupy białych, że trudno powiedzieć kto będzie tu
dla kogo większą atrakcją – uczestnicy wyprawy dla Ludzi
Drzew, czy odwrotnie.
 
13. DZIEŃ: SPŁYW DO DEKAI
Rano, po śniadaniu, zapakowanie się na łodzie i spływ w dół
rzeki do Senggo. Zazwyczaj tego dnia wszyscy mieszkańcy

wioski gromadzą się na brzegu by tłumnie i wylewnie pożegnać niecodziennych gości. Kontynuacja spływu, aż do
osiągnięcia rzeki Siretsj. Dalsza wyprawa pod prąd, do rzeki
Brazza i z powrotem do Dekai. Lunch po drodze. Po dotarciu
na miejsce przepakowanie bagaży na samochód i przejazd
do miasteczka. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
 
14. DZIEŃ: DEKAI – WAMENA
W godzinach porannych (godzina wylotu uzależniona od warunków pogodowych) przelot do Wameny. Zakwaterowanie
w hotelu. Lunch. Odpoczynek po trudach przedzierania się
przez dżunglę. Wieczorem kolacja i nocleg.
 
15. DZIEŃ: WAMENA
Po śniadaniu ok godzinny przejazd samochodem na północ
Doliny Baliem do wioski Jiwica, której mieszkańcy przechowują ponad dwustuletnią, „wędzoną” mumię założyciela
wioski. Wizyta w sąsiedniej wiosce Anemoigi, gdzie grupa
zje lunch, po czym będzie świadkiem tradycyjnych tańców
oraz inscenizowanej „bitwy”, jakie Dani urządzają przy okazji
większych ceremonii. „Bitwa” kończy się rytualnym zabiciem
świni, którą przyrządza się potem w tradycyjny sposób: zapieka się ją w dole zasypanym gorącymi kamieniami. Późnym
popołudniem powrót do Wameny, kolacja i nocleg w hotelu
 
16. DZIEŃ: WAMENA – JAYAPURA
W godzinach porannych przelot do Jayapury, odbiór z lotniska, zakwaterowanie w hotelu w Sentani. Wyprawa łodzią

do rybackich plemion żyjących na wyspie Asei na jeziorze
Sen-tani. Lunch i, jeśli czas pozwoli, wizyta w ciekawym
muzeum antropologicznym ufundowanym m.in. ze zbiorów
Michaela Rockefellera, który zginął na Papui w 1961 roku.
Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.
 
17. DZIEŃ: JAYAPURA – DENPASAR
Śniadanie w hotelu. Przelot do Denpasar. Transfer do hotelu,
Kolacja i nocleg na Bali.
 
18. DZIEŃ: BALI – CZAS WOLNY
Wolny dzień do wykorzystania we własnym zakresie. Zasłużony odpoczynek po ciężkiej wyprawie lub program fakultatywny. Kolacja i nocleg w hotelu.
 
19. DZIEŃ: WYLOT DO POLSKI
Po śniadaniu czas wolny. Po południu przejazd na lotnisko
i wylot do Warszawy.
 
20. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 
02.10.2019–21.10.2019

20 DNI
5900 PLN + 5400 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot Warszawa – Dżakarta, Denpasar – Warszawa (przez
jeden z portów lotniczych)
• przeloty wewnętrzne na trasach: Jakarta – Makassar, Makassar
– Jayapura, Jayapura – Dekai, Dekai – Wamena, Wamena –
Jayapura, Jayapura – Makassar, Makassar – Denpasar
• prywatne łodzie na trasie do i z Mabul
• zakwaterowanie w hotelu 4* w Jakarcie, na Bali oraz
w Jayapura, 3* w Wamena oraz pod namiotami w trakcie
wyprawy
• śniadanie w Dżakarcie (dzień 2), 3 posiłki na Papui, 2 posiłki na
Bali (dni 17 i 18)
• wynajęcie tragarzy, rangersów, lokalnych przewodników,
kucharzy etc. (łącznie ok 30 osób)
• opiekę polskiego przewodnika w Indonezji
• pozwolenie na podróż w głąb wyspy
• niezbędny sprzęt biwakowy (namioty, sprzęt do gotowania,
sprzęt nawigacji satelitarnej oraz telefon satelitarny
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• opłata wylotowe
• opłat lotniskowych na terenie Indonezji
• zwyczajowych napiwków

UWAGA: Trasa wyprawy nigdy nie jest taka sama i zależy w zdecydowanym stopniu od tego, gdzie nasi przewodnicy zlokalizowali
w ostatnim czasie domy na drzewach. Korowajowie to nomadzi,
przemieszczają się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu żywności
i nowych terenów łowieckich. Z tego powodu program może ulegać modyfikacjom w trakcie realizacji.
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WYSPY INDONEZJI: SUMATRA, KALIMANTAN I JAWA

19 DNI

� Oko w oko z orangutanem � Wizyta w lokalnej szkole � Jezioro Toba i wyspa Samosir
� Wyprawa łodzią klotok do Parku Narodowego Tanjung Puting � Świątynie UNESCO: Borobudur i Prambanan
� Wschód słońca na wulkanie Bromo � Wypoczynek przy plaży Parangtritis
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – DŻAKARTA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Wylot do Dżakarty.
 
2. DZIEŃ: DŻAKARTA
Witamy w Indonezji! Spotkanie z pilotem, przejazd do hotelu.
Kolacja i nocleg.
 
3. DZIEŃ: DŻAKARTA – BINJAI – BATAG
SERANGAN – TANGAHAN
Śniadanie, zwiedzanie Dżakarty: pałac sułtana, Wielki Meczet
oraz pięknie zdobione, chińskie świątynie. Po lunchu wyjazd
do Tangahan, po drodze zatrzymując się w wioskach Binjai
oraz Batag Serangan. Zakwaterowani w lodgy nad rzeką.
Kolacja i nocleg.
 
4. DZIEŃ: TANGAHAN
Śniadanie, safari przez gęstą, sumatrzańską dżunglę. Możliwość spotkania różnych gatunków małp, endemicznych
ptaków i innych zwierząt, dla których dżungla jest domem.
Kto wie – być może uda się wypatrzeć raflezję – największy kwiat (a właściwie grzyb) świata, który występuje tylko
na Sumatrze i Borneo? Po zakończeniu wyprawy spływ na
ogromnych dętkach od ciężarówki. To bardzo popularna
zabawa na Sumatrze. Wieczorem kolacja i nocleg.
 
5. DZIEŃ: TANGAHAN – BUKIT LAWANG –
TANGAHAN
Po śniadaniu ekscytujący przejazd jeepami do Bukit Lawang. Dla chętnych i żądnych przygody istnieje możliwość
wynajęcia motoru crossowego. Po drodze zatrzymamy się
w mijanych wioskach, aby pobawić się z dziećmi w lokalnej
szkole, obejrzeć plantacja kauczuku oraz podziwiać fantastyczne, równikowe krajobrazy. Po dotarciu na miejsce
lunch ora zakwaterowanie w hotelu. Po południu wyprawa
do dżungli zamieszkanej przez dzikie orangutany. Ok 15:00
rangersi dokarmiają je ze specjalnych platform w lesie, co jest
doskonałą okazją do bliższej obserwacji tych niezwykłych
zwierząt. Podczas trekkingu będziecie też mogli wypatrzeć
czarne gibony, makaki, węże oraz setki papug. Powrót na
kolację do hotelu.

6. DZIEŃ: TANGAHAN – BERASTAGI – LHUMBINI
 
PARK – GUNDALING HILL – BERASTAGI
Po śniadaniu przejazd w kierunku Berastagi. Po drodze zatrzymacie się u brzegu rzeki Sembahe, możliwość odświeżającej kąpieli lub będziemy mogli obserwować lokalnych
mieszkańców i ich codzienne aktywności. Po przyjeździe
do Berastagi udamy się do Lhumbini Park, gdzie znajduje
się duplikat słynnej Pagody Shwedagon. W dniu dzisiejszym
zwiedzimy jeszcze tradycyjny targ, gdzie będziecie mogli

zakupić przeróżne owoce które występują tylko na Sumatrez.
Na koniec dnia przejazd do punktu widokowego Gundaling
Hill, z którego roztacza się przepiękna panorama okolicy.
W godzinach popołudniowych przejazd do Hotelu.
 
7. DZIEŃ: BERASTAGI – SIPISO PISO – PEMATANG
PURBA – PARAPAT – WYSPA SAMOSIR
Po śniadaniu przejazd piękną trasą płaskowyżu Karo do imponującego wodospadu Sipiso Piso, którego wody spadają
z jaskini położonej blisko 120 metrów nad ziemią. Odwie-
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dzimy Purba, dawną siedzibę władcy Simalungun, po której
pozostał m.in. drewniany pałac będący wspaniałym przykładem tradycyjnej architektury w stylu adat. Dalej przejazd do
miasteczka Parapat – bramy do świata największego jeziora
wulkanicznego w Azji Południowo-Wschodniej. Przepłyniemy
łodzią na wyspę Samosir.
 
8. DZIEŃ: WYSPA SAMOSIR – JEZ. TOBA – TOMOK
– PARAPAT
Dzisiaj przejedziemy w okolice jeziora Toba i wyspie Samosir. Zwiedzicie lokalne wioski, pozostałości oryginalnej
architektury oraz współcześnie budowane, według tradycyjnych wzorców domy Bataków. Po drodze lunch i chwila
na odpoczynek nad wodami jeziora Toba. Przejazd do wioski
Tomok, zobaczymy grobowiec króla Sidabutari,powrotny rejs
do Parapat, gdzie zjemy kolację i zatrzymacie się na nocleg.
 
9. DZIEŃ: PARAPAT – MEDAN – DŻAKARTA
Po śniadaniu przejazd do Medan, przelot do Dżakarty. Nocleg
w Dżakarcie.
 
10. DZIEŃ: DŻAKARTA – BORNEO
Po południu przelot na Borneo. Przejazd do hotelu. Kolacja
i nocleg.
 
11. DZIEŃ: KUMAI – REJS RZEKĄ SEKONYER
Po śniadaniu przejazd do portu w Kumai, gdzie długą drewnianą łódź zwaną klotok rozpoczniemy nasz rejs. Łódź wyposażona jest w zadaszenie tworzące górny pokład będący
doskonałym i wygodnym stanowiskiem obserwacyjnym
bogactwa przyrody, które będziecie mogli obserwować
przez najbliższe dwa dni. Z Kumai wyruszamy w spływ rzeką
Sekonyer, płynącej przez obszary potężnej, nienaruszonej
dżungli, zamieszkanej przez liczne dzikie zwierzęta: m.in.
makkaki, gibony i setki gatunków ptaków. W godzinach
popołudniowych wyprawa na fotosafari gdzie bedziemy
mogli zaobserwować lokalne gatunki małp Proboscis, które
występują jedynie na Borneo. W godzinach wieczornych
kolacja i nocleg na łodzi.
 
12. DZIEŃ: REJS RZEKĄ SEKONYER – PONDOK
TANGUY – CAMP LEAKLY
Po śniadaniu dalsza wyprawa klotokiem w górę rzeki do
Pondok Tanguy – centrum rehabilitacji nowo złapanych orangutanów, gdzie będziecie mieć możliwość zaobserwowania
porannego karmienia. Następnie zabierzemy Państwa do
Camp Leakly, będącego ośrodkiem badawczym oraz no-

84

AZJA

wym centrum zajmującym się wtórnym przystosowaniem
młodych orangutanów do życia na wolności. Trekking przez
dziewiczy las deszczowy w poszukiwaniu żyjących dziko orangutanów oraz innych egzotycznych gatunków lokalnej flory
i fauny. Lunch na łódź, gdzie kucharz przygotuje miejscowe
przysmaki. Następnie powrót na ląd około godziny 14:00,
gdzie będziemy mogli uczestniczyć w procesie karmienia
orangutnów ze specjalnej platformy. W godzinach późno
popołudniowych wracamy na klotok. Kolacja i nocleg.
 
13. DZIEŃ: REJS RZEKĄ SEKONYER – SURABAYA
(JAWA) – WULKAN BROMO
Po śniadaniu przejazd na lotnisko, przelot do Surabaya na
Jawie. Przejazd w okolice wulkanu Bromo. Będziecie mijać
pola ryżowe, lokalne jawajskie wioski, meczety i zatrzymay
się w hotelu w wiosce obok wulkanu. Kolacja i nocleg, następnego dnia pobudka już przed trzecią rano!
 
14. DZIEŃ: MT. PENANJAKAN – „MORZE
PIASKÓW” – SURABAYA – JOGYAKARTA
Świat pogrążony będzie jeszcze w głębokich ciemnościach,
kiedy wcześnie rano przejdziemy jeepami w okolice Mt.
Penanjakan. Przejście na punkt widokowy skąd obserwować
będziecie jeden z najpiękniejszych spektakli, jakimi Natura
obdarzyła nas na tej planecie: wschód słońca nad wulkanem
Bromo. Księżycowy krajobraz, nieprawdopodobne kolory,
wulkan Bromo wyrzucający z siebie kłęby dymu, Mt. Semeru
oraz inne, aktywne wulkany pojawiąjące się na horyzoncie.
Oto jeden z tych momentów, dla których warto przylecieć do
Indonezji. Po wschodzie słońca przejdziemy na tzw. „Morze
Piasków”, skąd pieszo pokonamy drogę do samego krateru Bromo. Tutaj będziecie mogli zajrzeć – dosłownie – do
wnętrza Ziemi. Przejazd do hotelu na śniadanie, a potem
wyruszymy w dalszą drogę do Surabaya, przelot do Jogyakarty. Wieczorem będziecie czas na samodzielną eksplorację
jednego z najciekawszych miast Indonezji.
 
15. DZIEŃ: JOGYAKARTA
Po śniadaniu zwiedzanie miasta, które kiedyś było stolicą
antycznych, jawajskich królestw, a dziś stanowi największy
ośrodek kulturalny i akademicki w Indonezji. W pierwszej
kolejności odwiedzimy Kraton – pałac sułtana, który do
dziś rządzi miastem oraz jego „wodny pałac” Taman Sari.
Zabierzemy zwiedzanie ukrytego, podziemnego meczetu.
Po południu odwiedzimy Borobudur. Ta największa świąty-

nia buddyjska na świecie ma ponad tysiąc lat i jest jednym
z najwspanialszych zabytków w Azji.
 
16. DZIEŃ: JOGYAKARTA – PRAMBANAN –
PARANGTRITIS
Przed przejazdem do Parangtritis, Jogya odwiedzimy jeszcze jeden skarb – Prambanan – imponujący kompleks hinduistycznych świątyń, który porównywany jest do Angkor
Wat w Kambodży. To jeden z najważniejszych zabytków
w Azji Południowo – Wschodniej. Po lunchu przejazd do
Parangtritis. Kolacja i nocleg.
 
17. DZIEŃ: PARANGTRITIS
Dzień przeznaczony na odpoczynek.
 
18. DZIEŃ: PARANGTRITIS – JOGYAKARTA –
DŻAKARTA
Przejazd na lotniskow Jogjakarcie, przelot do Dżakarty. A następnie przelot do Polski.
 
19. DZIEŃ: DŻAKARTA – WARSZAWA
Przylot do Polski.
TERMIN I CENY: 

19 DNI

20.10.2019–07.11.2019

5900 PLN + 2850 USD

25.04.2019–13.05.2019

5900 PLN + 2850 USD

20.10.2019–07.11.2019

5900 PLN + 2850 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• bilet lotniczy na trasie Warszawa – Dżakarta – Warszawa
(z przesiadką)
• przeloty wewnętrzne zgodnie z programem
• zakwaterowanie pokojach dwuosobowych w hotelach 3/ 4*
• śniadania w hotelach, obiady lub kolacje zgodnie z programem
• bilety wstępów i atrakcje zgodnie z programem
• przejazdy klimatyzowanym mikrobusem zgodnie z programem
• opiekę pilota polskojęzycznego w Indonezji
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• lunchu oraz obiadów (oprócz wymienionych w programie)
• opłat lotniskowych i wizowych
• zwyczajowych napiwków
• dopłaty do późnego check-out, jeśli lot powrotny będzie w godzinach
wieczornych
• dopłata do pokoju jednoosobowego 950 USD

IRAN: CUDA ARCHITEKTURY PERSKIEJ, ZIGGURATY I APADANY  14 DNI
� Stolica Iranu Teheran � Starożytna Mezopotamia � Ahwaz – miasto poetów � Sziraz – starożytny Jazd w sercu pustyni
� Elegancja zabytków Isfahanu � Malowniczy Kaszan � Święte miasto Kom � W cenie przelot Teheran – Ahwaz
� Hotele 4*, noclegi w byłych domach kupieckich � Napoje podczas przejazdów i mapa Iranu
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – TEHERAN
Zbiórka na lotnisku w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku OPAL TRAVEL. Wylot do Teheranu z przesiadką
w jednym z europejskich/azjatyckich portów lotniczych.
 
2. DZIEŃ: TEHERAN – AHWAZ
Przylot do Teheranu w godz. Nocnych lub nad ranem. Transfer do hotelu. Odpoczynek. Śniadanie. Zwiedzanie TEHERANU: serce miasta, plac i wieża Azadi (panoramicznie),
Pałac Golestan z Salą Lustrzaną, w której odbyła się słynna
konferencja Wielkiej Trójki ustalając porządek powojennej
Europy, Wielki Bazar. Po południu dalszy ciąg zwiedzania –
Muzeum Klejnotów, Muzeum Dywanów. A następnie transfer
na lotnisko. Przelot do AHWAZU stolicy naftowej prowincji
Chuzestan, położonej nad największą rzeką Persji – Karun.
Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.
 
3. DZIEŃ: AHWAZ
Śniadanie. Przejazd do CZOQA ZANBIL (lista UNESCO) –
jednego z największych i najlepiej zachowanych zigguratów
(ogromna budowla sakralna w kształcie tarasowo uformowanej wieży), zbudowanego ok. 1340 roku p.n.e. przez króla
Elamu Untasz-Gala. Zwiedzanie miasta SZUSZ – pozostałości
starożytnej SUZY, zimowej stolicy króla Dariusza, położonych
u stóp zamku zbudowanego dla ochrony archeologów francuskich pod koniec XIX w., wizyta w mauzoleum biblijnego proroka Daniela (o ile będzie udostępnione). Następnie przejazd
do miasta SZUSZTAR – oglądanie słynnego KOMPLEKSU
dawnych budowli irygacyjnych i młynów wodnych z połowy
III w. n. e.(lista UNESCO). Powrót do Ahwazu. Kolacja, nocleg.
Trasa ok. 300 km.
 
4. DZIEŃ: AHWAZ – BISZAPUR – SZIRAZ
Śniadanie. Wcześnie rano wyjazd do SZIRAZU – miasta
słynącego z róż, słowików i poetów, stolicy prowincji Fars,
polityczno-kulturalnego centrum dawnego Iranu. Po drodze
zwiedzanie pozostałości miasta BISZAPUR założonego przez
słynnego króla Szapura I z dynastii Sasanidów, pogromcy rzymskiego cesarza Waleriana w III w. n.e. Obejrzymy
też reliefy skalne sławiące jego zwycięstwa. Przejazd przez
przełęcz Abu’l Hayat w górach Zagros. Kolacja, nocleg. Trasa
ok. 580 km.
 
5. DZIEŃ: SZIRAZ – PETROPOLIS – PASARGADE –
SZIRAZ
Śniadanie. Wyjazd do PERSEPOLIS (lista UNESCO) – zwiedzanie ruin stolicy wielkich królów Persji sprzed ponad 2500
lat, następnie przejazd do: NAKSZ-E RUSTAM, i NAKSZ-E
RADŻAB, gdzie znajdują się grobowce władców z dynastii Achemenidów oraz reliefy skalne z czasów Sasanidów
(III w n.e.). Przejazd do PASARGADE, pierwszej stolicy Persów, zwiedzanie pozostałości pałaców Cyrusa Wielkiego
z VI w. p.n.e. oraz jego grobowca. Powrót do Szirazu. Kolacja,
nocleg. Trasa ok. 220 km.
 
6. DZIEŃ: SZIRAZ
Śniadanie. Zwiedzanie SZIRAZU: Ogrodu Botanicznego Eram

– perskiej wizji raju, Bramy Koranu, mauzoleów największych poetów perskich Hafiza i Saadiego (XIV w.), meczetów
Nasir-ol Molk i Atiq, twierdzy Arq (z zewnątrz), czas wolny
na bazarze Vakil oraz popołudniowa wizyta w Sanktuarium
„Króla Światłości” – Szach Czeragh). Kolacja, nocleg.
 
7. DZIEŃ: SZIRAZ – JAZD
Wczesne śniadanie. Wyjazd do miasta JAZD – położonego na
skraju pustyni, jednego z najstarszych miast Iranu i jednego
z głównych centrów zoroastryzmu, starożytnej religii perskiej.
Po drodze wizyta w miasteczku Abarkuh: najstarszy cyprys
świata, monumentalna lodownia (jakczal), dom kupiecki i meczet.
Przyjazd do Jazd, zwiedzanie: Zendan-e Eskandar (Więzienie
Aleksandra, obecnie Muzeum Etnograficzne), Muzeum Wody –
poświęcone starożytnym systemom nawadniającym oraz Wież
Milczenia, gdzie wyznawcy zoroastryzmu składali ciała swoich
zmarłych na pożarcie sępom. Kolacja i nocleg w jednym z tradycyjnych hoteli w starym domu kupieckim. Trasa ok. 450 km.
 
8. DZIEŃ: JAZD
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: meczetu Amir
Czakmaqh z XIV w., Świątyni Ognia, gdzie przez ostatnie
1500 lat podtrzymywany jest ogień, najstarszy w Iranie Meczet Piątkowy z najwyższymi minaretami w kraju, zbudowane
z gliny Stare Miasto, najstarszy bazar w Iranie, rajski ogród
Dowlat Abad z listy UNESCO, czas wolny. W miarę możliwości obejrzenie tradycyjnych zapasów perskich – ZURCHANE.
Przejazd do liczącego 400 lat karawanseraju Zejn ad-Din,
kolacja i nocleg. Trasa ok. 60 km.
 
9. DZIEŃ: JAZD – ISFAHAN
Wczesne śniadanie. Przejazd do Isfahanu po drodze krótki
postój w słynnym z dywanów miasteczku Nain, geograficznym środku Iranu, panoramiczne zwiedzanie Meczetu
Jame i zamku Narin. Zwiedzanie ISFAHANU miasta zwanego Nesf-e Dżahan („Połową Świata”) perły architektury
Wschodu,: Placu Imama zwanego Naksz-e Dżahan („Obraz
Świata” – lista UNESCO), jednego z największych placów
miejskich na świecie (ok. 80 tys. m²) i położonych wokół
placu cudów architektury – Pałacu Ali Kapu, Meczetu Imama,
Meczetu Lotfollaha, słynnego Bazaru Kejsarije (Cesarskiego)
oraz Meczetu Dżame (Piątkowego), czas wolny. Kolacja,
nocleg. Trasa ok. 450 km.
 
10. DZIEŃ: ISFAHAN
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta: podziwianie zabytkowych mostów na rzece Zajande Rud (Si o se Pol, Chadżu,
Szachrestan), Katedra Vank w starej ormiańskiej dzielnicy –
Dżulfa, Pałac Czehel Sotun, Trzęsące Się Minarety, Świątynia
Ognia. Kolacja, nocleg.
 
11. DZIEŃ: ISFAHAN – KASZAN
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Kaszanu, krótki postój w Natanz malowniczym miasteczku u stóp góry Karkas, przejazd
do Abiane, spacer po starej górskiej wiosce zbudowanej
z czerwonej gliny, po drodze na przedmieściu Kaszanu zwiedzanie rajskiego ogrodu Fin z listy UNESCO. Przyjazd do

Kaszanu, historycznego miasta zbudowanego z różowej cegły
mułowej. Kolacja i nocleg w jednym z tradycyjnych hoteli
w starym domu kupieckim. Trasa ok. 260 km.
 
12. DZIEŃ: KASZAN – TEHERAN
Śniadanie. Kaszan – spacer po bazarze, zwiedzanie jednego z zabytkowych domów kupieckich, zwiedzanie zespołu
świątynnego Aga Bozorg. Przejazd do świętego miasta Kom
– kuźni ajatollahów, wizyta w Sanktuarium Fatimy (Masoumeh). Przejazd do Rey – południowej – najstarszej dzielnicy
Teheranu. Po drodze wizyta w Mauzoleum ojca rewolucji
Imama Chomeiniego i Sanktuarium Abd El-Aziz. Kolacja
i nocleg. Trasa ok. 250 km.
 
13. DZIEŃ: TEHERAN
Śniadanie. Zwiedzanie Muzeum Narodowego (najważniejsza
część zwana Iran Bastan – Muzeum Starożytności) i zespołu
pałacowego Saad Abad – Pałace Biały i Zielony lub alternatywnie zespół pałacowy Niavaran. Czas wolny. Pożegnalna
kolacja. Pokoje zarezerwowane w hotelu do momentu transferu na lotnisko. W nocy transfer na lotnisko.
 
14. DZIEŃ: WARSZAWA
Nocny wylot do Polski z przesiadką w jednym z europejskich/
azjatyckich portów lotniczych. Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

14 DNI

05.04.2019–18.04.2019

4720 PLN + 1690 EUR

26.04.2019–09.05.2019

4720 PLN + 1690 EUR

13.09.2019–26.09.2019

4720 PLN + 1690 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Teheran – Warszawa
(z przesiadką)
• przelot na trasie Teheran – Ahwaz
• zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 2-osobowych
z łazienkami (poza Ahwaz, gdzie jest hotel 3*)
• śniadania i kolacje wg programu
• przejazdy klimatyzowanym autokarem lub mikrobusem
• lokalne słodycze, woda i herbata podawane w trakcie
przejazdów
• opieka polskojęzycznego pilota na całej trasie oraz
przewodników lokalnych
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• mapę Iranu
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Iranu – ok. 60 EUR (w paszporcie nie może być wzmianki
o wcześniejszym pobycie w Izraelu ani na przejściu granicznym w Tabie)
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych –
4 EUR/os. dziennie
• ew. atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 500 EUR

WWW.OPALTRAVEL.PL
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DLA KONESERÓW

IRAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN

16 DNI

� Jedyna taka trasa w Polsce � Perły Iranu � Znaleziska archeologiczne w Merv
� Polskie akcenty w Shakrizabz � Cuda Orientu: Buchara i Samarkanda
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – TEHERAN
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
OPAL TRAVEL. Przelot do Teheranu. Po przylocie transfer
do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
 2. DZIEŃ: TEHERAN – SHIRAZ
Śniadanie. Zwiedzanie TEHERANU: Muzeum Dywanów,
Muzeum Archeologiczne, oraz Pałac Golestan i Sala Lustrzana, w której odbyła się słynna konferencja Wielkiej
Trójki ustalając porządek powojennej Europy. Jeśli czas
pozwoli, wizyta na bazarze Tajrish. Transfer na lotnisko.
Przelot do Shiraz. Transfer do hotelu, zakwaterowanie.
Kolacja i nocleg.
 3. DZIEŃ: SHIRAZ
Po śniadaniu zwiedzanie SHIRAZ – miasta słynnego z róż,
słowików i poetów, stolicy prowincji Fars, polityczno-kulturalnego centrum dawnego Iranu. Podziwianie Ogrodu
Botanicznego Eram – perskiej wizji raju, Bramy Koranu, Grobowców Khaju – mauzoleum największych poetów perskich
Hafiza i Saadiego (XIV w.), meczetów Nasir-ol Molk i Atiq,
Mauzoleum Shae Cheraq (z zewnątrz). Powrót do hotelu.
Kolacja, nocleg.
 
4. DZIEŃ: SHIRAZ – PERSEPOLIS – PASARGARDE –
ISFAHAN
Śniadanie. Wyjazd do PERSEPOLIS (lista UNESCO) –
zwiedzanie ruin stolicy wielkich królów Persji sprzed ponad
2500 lat: NAQSH-E RAJAB oraz NAQSH-E RUSTAM, gdzie
znajdują się reliefy skalne z czasów Sasanidów (III w. n.e.),
grobowców władców z dynastii Achemenidów, pozostałości
kompleksu pałacowego i Świątyni Ognia. Przejazd do PASARGADE, pierwszej stolicy Persów, zwiedzanie pozostałości
pałaców Cyrusa Wielkiego z VI w. p.n.e. oraz jego grobowca.
Przejazd przez prowincję Fars do Isfahanu. Kolacja, nocleg
w hotelu.
 5. DZIEŃ: ISFAHAN
Śniadanie. Zwiedzanie ISFAHANU – miasta zwanego Nesf-e
Jahan („Połową Świata”) perły architektury Wschodu: Plac
Imama zwanego Naqsh-e Jahan („Obraz Świata” – lista UNESCO), jednego z największych placów miejskich na świecie
(ok. 80 tys. m²) i położonych wokół Pałacu Ali Qapu, Meczetu
Imama, Meczetu Lotfollaha, oraz typowego orientalnego
bazaru. Kolacja, nocleg.
 6. DZIEŃ: ISFAHAN – MASCHAD
Transfer na lotnisko i lot do Maschad. Zwiedzanie drugiego
po Mekce miasta muzułmańskich pielgrzymek: Meczetu
Gowsarad, mauzoleum Nadir Shaha, promenady Kooh Sangi,
Parku. Kolacja i nocleg w hotelu
 7. DZIEŃ: MASCHAD – GAUDAN – ASHGABAD
Po śniadaniu przejazd i przekroczenie granicy turkmeńskiej
w Gaudan i przejazd do Ashgabad, największego miasta
Turkmenistanu, którego nazwa oznacza „miasto miłości”.
Zwiedzanie: Pomnik Niepodległości, pomnik poświęcony
„Rukhnamie”, książce napisanej przez pierwszego prezydenta
Turkmenistanu, Łuk Neutralności – najwyższa konstrukcja
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w kraju, zwieńczona złoconym pomnikiem Turkmenbashiego.
Kolacja w lokalncej restauracji i nocleg.
 8. DZIEŃ: ASHGABAD
Po śniadaniu przejazd do strefy archeologicznej Nissa, dawnej
stolicy Królestwa Partów istniejącego w okresie ok. 247 r.
p.n.e. – 228 r., wizyta w Meczecie Kipchak, Meczecie Turkmenbashiego i w Muzeum Historycznym. Kolacja w lokalnej
restauracji, nocleg.
 
9. DZIEŃ: ASHGABAD – MARY – MERV –
TURKMENABAD
Wcześnie rano śniadanie i transfer na lotnisko, przelot do
Mary. Przejazd do stanowisk archeologicznych w Merv. Zwiedzanie pozostałości antycznych: Erk Kala, Geaur Kala i Sultan
Kala. Po południu przejazd do Turkmenabad, zakwaterowanie,
kolacja i nocleg w hotelu.
 
10. DZIEŃ: TURKMENABAT – FARAB – BUCHARA
Po śniadaniu przejazd do Farab i przekroczenie granicy turkmeńsko-uzbeckiej. Przyjazd do Buchary. Kolacja i nocleg
w hotelu.
 11. DZIEŃ: BUCHARA
Po śniadaniu zwiedzanie świętego miasta Centralnej Azji –
BUCHARY zwanej „Perłą Orientu”, w obrębie której zachowało
się ponad 140 unikatowych zabytków architektury islamskiej:
kompleks Liabi Khauz pochodzący z przełomu XVI i XVII w.
z okolicznymi medresami Nodir Divan Begi, Khanaka i Kukeldash, meczet Mogoki Attari z okresu zoroastriańskiego i buddyjskiego, wizyta na 3 miejscowych bazarach: Taqi Zargaron (bazar
jubilerski), Taqi Telpak Furushon (bazar czapek) i Taqi Sarrafon.
Po południu odwiedziny w jednym z najciekawszych miejsc
Buchary, symbolu miasta – kompleksie Poi Kalyan z minaretem Kalyan (lista UNESCO) i szkołami koranicznymi. Jedna
z nich, medresa Miri – Arab, jest ważnym dziś ośrodkiem
nauczania Koranu (można obejrzeć ją tylko z zewnątrz). Wizyta w Mauzoleum Ismaela Samaniego wzniesionym w X w,
uważanym za skarb architektoniczny Azji Centralnej. Wizyta
w meczecie Bolo – Hauz, znanym jako „meczet 40 drewnianych kolumn”, w medresach Ulugbek i Abdul Aziz Khan,
w twierdzy Ark, dawnej rezydencji emirów Buchary. Na koniec
odwiedziny w mauzoleum Chashma – Ayub ze świętym źródłem i niewielkiej medresie Char Minar. Kolacja w miejskiej
restauracji, nocleg.
 
12. DZIEŃ: BUCHARA – SHAKRIZABZ –
SAMARKANDA
Śniadanie. Przejazd w kierunku Shakrizabz, – miejsca urodzenia Emira Timura, zwiedzanie historycznego centrum miasta
(lista UNESCO): ruiny pałacu Ak-Saray, meczet Khazret–Imam
(Dor-ut Tilyavat), Mauzoleum Gumbazi-Seidan, meczet Kok
Gumbaz. Wizyta na Cmentarzu Żołnierzy Polskich należących
do Armii gen. Andresa, której 6 dywizja piechoty była formowana w rejonie miasta. Przejazd do Samarkandy, będącej
jednym z najdłużej zamieszkałych miast świata. Starożytna
Marakanda, była stolicą historycznej krainy Sogdiany leżącej
na Jedwabnym Szlaku, powstała w VI w. p.n.e. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

 13. DZIEŃ: SAMARKANDA
Śniadanie. Zwiedzanie SAMARKANDY: leżący w sercu miasta
Plac Registan otoczony medresami Ulugbek, Sher-Dor i Tilla-Kori, Mauzoleum Emira Timura, Obserwatorium Astronomiczne Ulugbek z XV w. Degustacja lokalnego wina. Kolacja
w lokalnej restauracji, nocleg.
 14. DZIEŃ: SAMARKANDA – TASZKIENT
Śniadanie. Wizyta w meczecie Bibi-Khanum noszącym imię
ulubionej żony Timura, spacer na miejscowy bazar, nekropolia
Shakhi-Zinda. Po południu transfer na dworzec kolejowy
i przejazd pociągiem ekspresowym do Taszkientu. Transfer
do hotelu, kolacja i nocleg.
 15. DZIEŃ: TASZKIENT
Przejazd do Taszkientu. Panoramiczne zwiedzanie miasta:
Placu Khast Imam – świętego serca Taszkientu, na który
składają się między innymi: medresa Barack – Khan oraz
meczet Tillya – Sheykh, następnie oglądanie mauzoleum
szejka Kaffal-Shashi. Jeśli czas pozwoli, odwiedzimy także
Plac Niepodległości, Plac Emira Timura i Pomnik Odważnych
wzniesiony ku pamięci poległych podczas trzęsienia ziemi
w 1966 roku, którego epicentrum znajdowało się właśnie
w Taszkiencie. Pożegnalna kolacja. Nocleg.
 16. DZIEŃ: TASZKIENT – WARSZAWA
Wczesny przejazd na lotnisko. Przelot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

16 DNI

25.04.2019–10.05.2019

6100 PLN + 2890 USD

09.10.2019–24.10.2019

6100 PLN + 2890 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Teheran, Taszkient – Warszawa
• przez jeden z portów lotniczych
• zakwaterowanie w hotelach 4*/3* w pokojach 2-osobowych
z łazienkami
• śniadania i kolacje wg programu
• przejazdy klimatyzowanym autokarem lub mikrobusem
• przejazd pociągiem ekspresowym Samarkanda – Taszkient
• opiekę pilota B.P. OPAL TRAVEL na całej trasie oraz pilota
lokalnego
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wiz do Iranu (ok. 60 EUR), Turkmenistanu (ok. 55 EUR) i Uzbekistanu
(ok. 60 USD)
• opłaty wjazdowej do Turkmenistanu – ok. 15 USD, płatne na granicy (oraz
ewentualnych opłat za transport na przejściu granicznym)
•o
 płaty wjazdowej do Uzbekistanu – ok. 8 USD, płatne na granicy
• z wyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
ok. 4 USD/os dziennie
•o
 płat za ewentualne imprezy fakultatywne

IZRAEL, JORDANIA 

10 DNI

� Bizantyjskie mapy mozaikowe w Madaba � Nazaret – miejsce dorastania Jezusa Chrystusa
� Petra – jeden z Siedmiu Cudów Świata � Jerozolima – miasto trzech religii
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – TEL AVIV
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Izraela. Przejazd
do TYBERIADY. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
 
2. DZIEŃ: SAFED – HAJFA – NAZARET – KANA
GALEJSKA
Śniadanie. Przejazd do SAFED, będącego centrum żydowskiego mistycyzmu skupionego wokół kabały. Spacer po
pięknie położonym starym mieście. Następnie przejazd do
miasta AKKA – stolicy Krzyżowców i jednego z najstarszych
portów morskich na świecie. Spacer po starówce. Przejazd
do HAJFY – malowniczo położonej na zboczach góry Karmel
z fantastycznymi ogrodami bahaitów. Odwiedzimy kościół
Stella Maris i grotę Eliasza. Przejazd do NAZARETU, gdzie
zwiedzimy kościół św. Józefa i Bazylikę Zwiastowania, która
jest największą chrześcijańską bazyliką na Bliskim Wschodzie,
gdzie wedle tradycji Archanioł Gabriel przekazał Maryi, że
została wybrana na matkę jego syna Zbawiciela. Na koniec
dnia przejedziemy do KANY GALILEJSKIEJ, gdzie Chrystus
dokonał pierwszego cudu, zmieniając wodę w wino. Powrót
do hotelu, kolacja i nocleg.
 
3. DZIEŃ: KAFARNAUM – WZGÓRZA GOLAN
Śniadanie. Następnie odwiedzimy GÓRĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTW, gdzie Chrystus wypowiedział osiem błogosławieństw oraz KAFARNAUM z ruinami starożytnej synagogi
i domem Św. Piotra. Zatrzymamy się w TABGHA – miejsce
dokonania cudu Jezusa, gdzie dokonał rozmnożenia chleba
i ryb dla 5 tysięcy wiernych. Przejedziemy na WZGÓRZA
GOLAN rozciągające się na granicy Syrii i Libanu. Wizyta

w winnicy, gdzie będziemy degustować izraelskie wina.
Po południu rejs po Jeziorze Galilejskim oraz możliwość
spróbowania tzw. ryby św. Piotra. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 
4. DZIEŃ: JARASH – MADABA – PETRA
(JORDANIA)
Śniadanie. Przejazd do granicy Izraelsko-Jordańskiej, następnie przejedziemy do Jarash, gdzie znajdują się pozostałości
jednego z 10 miast rzymskich. Spacer po stanowisku archeologicznym wśród zachowanych ruin Owalnego Forum,
świątyń Artemidy i Zeusa oraz teatru rzymskiego. Następnie
przejazd do Madaba, miasta znanego ze wspaniałych bizantyjskich map mozaikowych, pochodzących z VI w. znajdujących się na posadzce prawosławnej Bazyliki Św. Jerzego.
Pierwotny rozmiar map szacowny jest na 6 m szerokości
i 25 m długości. Następnie udamy się na górę Nebo, z której
biblijny Mojżesz miał zobaczyć Ziemię Obiecaną. My jednak
podziwiać będziemy wspaniałe widoki na dolinę Jordanu,
Morze Martwe i góry. Przejazd do Petry. Kolacja i nocleg.
 
5. DZIEŃ: PETRA – AQABA (JORDANIA)
Śniadanie. A następnie przejazd do Petry – wykutej w skale stolicy Nabatejczyków. Na początek przechodzimy (dla
chętnych możliwość pokonania pierwszego docinka trasy
na koniu) skalną doliną – wąwozem As-Sik, by dotrzeć do
zapierającego dech w piersiach skalnego miasta. Zwiedzanie
najważniejszych zabytków Petry. Po południu możliwości
atrakcji fakultatywnej w postaci przejazdu jeepami po pustyni
Wadi Rum. Przejazd do Aqaba na nocleg.

 
6. DZIEŃ: AQABA – ELIJAT – JERYCHO –
JEROZOLIMA
Śniadanie. Przejazd do granicy Jordanii i Izraela. Krótka wizyta
w Elijat, urokliwie położonego nad Morzem Czarnym. Następnie jedziemy nad Morze Martwe, w najniżej położonym
punkcie na ziemi. Postój na kąpiel w leczniczych wodach
Morza Martwego. Przejazd w okolice jaskiń QUMRAN, gdzie
zostały odnalezione Zwoje znad Morza Martwego. Przejazd
do JERYCHA, które uchodzi za najstarsze miasto na świecie.
Nieopodal wznosi się Góra Kuszenia, gdzie według Biblii Jezus
pościł 40 dni i nocy oraz był kuszony przez szatana. Przyjazd
przez Pustynię Judzką do hotelu w Jerozolimie, kolacja i nocleg.
 
7–8. DZIEŃ: JEROZOLIMA
Kolejne dwa dni poświęcimy na zwiedzanie „Miasta Trzech
Religii” – Jerozolimy. Przejedziemy na Górę Oliwną, skąd rozpościera się widok na miasto. Odwiedzimy sanktuaria; Wniebowstąpienia; Ojcze Nasz (Pater Noster), kościół Dominus Flevit
(Pan Zapłakał), Bazylikę Gat Szmanim (Wszystkich Narodów).
Przejdziemy Drogą Krzyżową (Via Dolorosa), z których 5 ostatnich stacji znajduje się na terenie Bazyliki Grobu. Odwiedzimy
Instytucje poświęconą Holocaustowi Yad Vashem. Wizyta na
typowym, arabskim bazarze oraz moment zadumy po Ścianą
Płaczu. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg w Jerozolimie.
 
9. DZIEŃ: BETLEJEM
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie BETLEJEM: Bazylika Narodzenia Pańskiego, jedna z najstarszych świątyń chrześcijańskich,
oraz Grota Mleczna, gdzie według tradycji schroniła się Święta
Rodzina w drodze do Egiptu. Powrót do Jerozolimy i przejazd
na Górę Syjon – domniemane miejsce Ostatniej Wieczerzy:
zwiedzanie Wieczernika, grobowca króla Dawida oraz kościoła
Najświętszej Marii Panny. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 
10. DZIEŃ: TEL AVIV – WARSZAWA
Wcześnie rano transfer na lotnisko. Wylot do Polski. Przylot
do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

10 DNI

22.03.2019–31.03.2019

3300 PLN + 1345 USD

08.07.2019–17.07.2019

3300 PLN + 1345 USD

05.10.2019–14.10.2019

3300 PLN + 1345 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Tel Aviv – Warszawa
• przejazdy autokarem lub mikrobusem zgodnie z programem
• zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych w hotelach 3*
• śniadania i kolacje
• opiekę polskiego pilota w Izraelu i Jordanii
• bilety wstępu
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• opłat granicznych i wyjazdowych w Jordanii ok. 50 USD
• napiwków ok. 4 USD dziennie
• napojów do kolacji
• dopłata do wysokiego sezonu 500 PLN

WWW.OPALTRAVEL.PL
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ESENCJA JAPONII TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

10/13 DNI

� Metropolia Tokio i Święta góra Fudżi � Hiroszima, Miyajima, Okayama, Kurashiki, Himeji, dawne stolice Kioto i Nara,
Fushimi Inari, Osaka � Koraku-en – jeden z trzech najpiękniejszych ogrodów krajobrazowych w Japonii
� Nocleg w tradycyjnym japońskim ryokanie � Przejazdy superekspresem Shinkansenem
� Egzotyczna kuchnia Japonii � Kalejdoskop opcjonalnych atrakcji: przedstawienie robotów, Maid Cafe, rejs po Sumidzie,
nocleg w kapsule, wycieczka nad jezioro Ashi, spacer po Kioto w stroju gejszy lub samuraja, spektakl w Gion Corner

 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – TOKIO
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
OPAL TRAVEL. Wylot z Warszawy do Tokio.
 
2. DZIEŃ: TOKIO
Przylot do Tokio, przejazd do hotelu (możliwość zakwaterowania po rozpoczęciu doby hotelowej). Zwiedzanie Tokio
rozpoczniemy od stacji metra Shibuya, gdzie znajduje się
najsłynniejsze i najczęściej fotografowane skrzyżowanie
Tokio oraz pomnik psa Hachiko. Następnie udamy się do
Meiji-jingu – położonego w parku mauzoleum poświęconego
zmarłemu w 1912 roku cesarzowi Meiji, który wprowadził
Japonię w nowoczesność. Przejście do dzielnicy Harajuku
– mekki wielbicieli Cosplay i miejsca spotkań najbarwniejszych młodzieżowych subkultur Japonii. Spacer po ulicy
mody i przejście alejami Omotesando, przy których znajdują
się eleganckie i bardzo drogie butiki. Wizyta na Oriental
Bazaar, gdzie po bardzo przystępnych cenach można zakupić tradycyjne japońskie rękodzieło. Przejazd do dzielnicy
Shinjuku – odwiedzimy tu najruchliwszą stację metra na
świecie (każdego dnia przewija się przez nią ponad 3 i pół
miliona pasażerów!). Przespacerujemy się po Kabuki-cho –
najsłynniejszej japońskiej dzielnicy czerwonych latarni oraz
wjedziemy na jedno z najwyższych pięter tokijskiego ratusza
(wysokość: 243 metry), skąd rozpościera się szeroka panorama japońskiej stolicy. Opcjonalnie udział w Przedstawieniu
Robotów (jest to eklektyczny kabaret z pokazem świateł
oraz tańcem robotów, samurajów, dinozaurów i tancerzy,
koszt: 85 EUR, w cenie napój: do wyboru: sake, piwo, napoje
gazowane lub woda mineralna). Nocleg w hotelu w Tokio.
 
3. DZIEŃ: TOKIO
Śniadanie. Dzień poświęcony na dalsze poznawanie Tokio
– miasta, w którego aglomeracji mieszka 38 milionów ludzi.
Zobaczymy mury zewnętrzne pałacu, w którym rezyduje
najbardziej szanowana osoba w państwie – Jego Wysokość
Cesarz. Odwiedzimy następnie dzielnicę Asakusa – jedną z
najstarszych i najcenniejszych w mieście. Spacer po kolo-
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rowym pasażu handlowym Nakamise, możliwość zakupów
i sfotografowania się na tle Skytree – najwyższego budynku
Tokio (wysokość: 634 metry). Opcjonalnie (45 EUR) rejs
statkiem po przepływającej przez miasto rzece Sumidzie,
w trakcie którego podziwiać będzie można panoramę nowoczesnych wieżowców Tokio, odwiedziny na sztucznej wyspie
Odaiba, skąd rozciąga się imponujący widok Tokio z Mostem
Tęczowym, repliką nowojorskiej Statui Wolności oraz symbolem miasta – wieżą Tokio Tower (wysokość: 333 metry).
Przejazd kolejką widokową Yurikamome, która przejeżdża
przez tokijską dzielnicę biznesową. Spacer po dystrykcie
Akihabara, który słynie z nocnych neonów, handlu sprzętem
elektronicznym, anime i mangą. Opcjonalnie (każdy reguluje
swój rachunek za posiłki i napoje) możliwość odwiedzin w
Maid Cafe – niezwykłej kawiarni, której kelnerki przebrane
są w stroje epoki wiktoriańskiej – dla współczesnych Japończyków jest to jedna z najpopularniejszych atrakcji. Nocleg
w Tokio (w cenie wycieczki jest możliwość noclegu w hotelu
lub w kapsule – typowo japońska atrakcja – w przypadku
wyboru opcji kapsuła prosimy o deklarację najpóźniej na
miesiąc przed początkiem wyjazdu).
 
4. DZIEŃ: TOKIO – PARK NARODOWY FUDŻI –
HAKONE – IZU
Śniadanie. Przejazd (pociągiem lokalnym, Shinkansenem
i autobusem) do Parku Narodowego Fudżi – Hakone – Izu.
Zakwaterowanie w tradycyjnym japońskim ryokanie – hotelu
z gorącymi źródłami (onsen). Opcjonalnie (60 EUR) wycieczka
nad jezioro Ashi – spacer po brzegu jeziora oraz trwający około godzinę rejs statkiem. Przy dobrej widoczności rozpościera
się stąd widok najwyższego szczytu Japonii – góry Fudżi (lista
UNESCO) – niekwestionowanego symbolu kraju i źródła
inspiracji artystów. Na kolację będzie możliwość zamówienia
tradycyjnego japońskiego zestawu kaiseki. Nocleg w ryokanie.
 
5. DZIEŃ: PARK NARODOWY FUDŻI – HAKONE –
IZU – MIYAJIMA – HIROSZIMA
Śniadanie. Przejazd na dworzec w Odawarze, skąd wyruszymy w podróż Shinkansenem do Hiroszimy. Po przyjeź-

dzie do Hiroszimy przejazd pociągiem lokalnym i promem
na świętą wyspę Miyajima, która jest położona na Morzu
Wewnętrznym, na południe od głównej japońskiej wyspy
Honsiu. Znajduje się na niej zabytkowa świątynia religii
shinto – Itsukushima (lista UNESCO) z charakterystyczną,
potężną cynobrową zanurzoną w wodzie bramą tori. Jest to
jedno z najpiękniejszych miejsc w Japonii. Powrót na nocleg
do Hiroszimy.
 
6. DZIEŃ: HIROSZIMA – OKAYAMA – KURASHIKI –
OKAYAMA
Śniadanie. Wizyta w Parku Pokoju (lista UNESCO), który
dedykowany jest pamięci ofiar ataku atomowego na miasto. Zobaczymy tu A-Bomb Dome – zrujnowany pawilon
wystawowy, nad którym wybuchła bomba, pomnik poświęcony dzieciom – ofiarom Hiroszimy oraz Muzeum Pokoju,
w którym znajduje się przejmująca ekspozycja poświęcona
wydarzeniom z 6 sierpnia 1945 roku. Przejazd tramwajem
na dworzec kolejowy i przejazd Shinkansenem do Okayamy.
Wizyta w ogrodzie Koraku-en, założonym w 1686 roku.
Ten, dość nietypowy ogród, założony na wyspie na jeziorze
Ashi, jest pokryty połaciami trawy, ryżu i zbóż, uprawia się
tu również herbatę, a wzdłuż spacerowych ścieżek stoją
pawilony do ceremonii picia herbaty. Koraku-en uważany jest
za jeden z trzech najpiękniejszych ogrodów krajobrazowych
w Japonii. W sąsiedztwie ogrodu znajduje się Zamek Wron,
który jako jeden z dwóch w Japonii ma czarną fasadę (pozostałe są białe). Przejazd pociągiem do Kurashiki, malowniczej
miejscowości, gdzie zachowała się starówka z czasów Edo.
Najpiękniejsza część miasta, położona nad rzeką Takahashi,
związana jest z wieloletnią tradycją uprawy i eksportu ryżu.
Dziś Kurashiki nazywane są tekstylną (lub dżinsową) stolicą
Japonii. Znaleźć tu można także niezwykle ciekawe galerie
sztuki japońskich artystów. Powrót do Okayamy, nocleg.
 
7. DZIEŃ: OKAYAMA – HIMEJI – KIOTO
Śniadanie. Przejazd Shinkansenem do miejscowości Himeji,
w której znajduje się pięknie zachowany Zamek Białej Czapli
(lista UNESCO). Przejazd do Kioto – dawnej stolicy Japonii.

Najważniejsze zabytki miasta wpisane są na listę UNESCO.
Wizytę w Kioto rozpoczniemy od odwiedzin w świątyni
Kiyomizu-dera, jednej z najpiękniejszych w mieście. Przespacerujemy się kameralnymi uliczkami dzielnicy Higashiyama.
Czas wolny na zakupy w sklepach z lokalnym rękodziełem,
opcjonalnie możliwość spaceru i sesji fotograficznej w stroju
gejszy lub samuraja (100 EUR/70 EUR). Wizyta w Gion –
dawnym dystrykcie gejsz, gdzie znajdują się „machiya” – domy
spotkań, w których pracują gejsze. Opcjonalnie możliwość
udziału w spektaklu, gdzie obejrzą Państwo m.in. ceremonię
parzenia herbaty, pokaz ikebany, tańca gejsz i teatru lalek
(30 EUR). Wieczorny spacer po niezwykle malowniczym
dystrykcie Pontocho, gdzie niegdyś znajdowały się domy
gejsz. Obecnie większość zabytkowych budynków Pontocho
przekształcono w galerie i restauracje.
 
8. DZIEŃ: KIOTO – FUSHIMI INARI – OSAKA
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Kioto: przejazd do Kinkaku-ji
– wspaniałej świątyni Złotego Pawilonu, której pierwotny budynek powstał w XIV wieku. Obiekt uważany jest za
jeden z najlepszych przykładów tradycyjnej architektury
zen. Wizyta w zamku sioguna (Nijo-jo), którego atrakcją
są słynne „śpiewające podłogi”. Wycieczka do pobliskiego
Fushimi Inari, gdzie zobaczymy Świątynię Tysiąca Bram Tori
(lista UNESCO). Przejazd do Osaki, gdzie poznamy dzielnicę
rozrywki Minami (Namba). Wieczorny spacer wzdłuż kanału
Dotonbori, słynącego z kameralnych uliczek rozświetlonych
kolorami neonów oraz niezliczonych restauracji.
 
9. DZIEŃ: OSAKA – NARA – TOKIO
Śniadanie. Wycieczka do Nary (lista UNESCO), dawnej
stolicy Japonii, która mieści jedne z najpiękniejszych zabytków kraju. Odwiedzimy świątynię Todaiji – największą
na świecie drewnianą konstrukcję. Wewnątrz znajduje się

ogromny brązowy posąg Buddy. Spacerując po parku Nary
zobaczymy też kilka innych obiektów sakralnych. Powrót
do Tokio i nocleg.
 
10. DZIEŃ: WARSZAWA
Wylot z Tokio i przylot do Warszawy.
OPCJA ROZSZERZENIA PROGRAMU O KANAZAWĘ,
TAKAYAMĘ I KOYĘ:
 
9. DZIEŃ: OSAKA – NARA – TOKIO
Śniadanie. Wycieczka do Nary (lista UNESCO), dawnej stolicy
Japonii, która mieści jedne z najpiękniejszych zabytków kraju.
Odwiedzimy świątynię Todaiji – największą na świecie drewnianą konstrukcję. Wewnątrz znajduje się ogromny brązowy
posąg Buddy. Spacerując po parku Nary zobaczymy też
kilka innych obiektów sakralnych. Powrót do Tokio i nocleg
 
10. DZIEŃ: TOKIO – KANAZAWA – TAKAYAMA
Śniadanie. Przejazd do Kanazawy. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od fantastycznego ogrodu Kenroku-en (XVII w.), uważanego za jeden z najpiękniejszych w Japonii, zaprojektowanego
na wzór chińskich ogrodów. Wizyta w zabytkowej dzielnicy
Nagamachi, w której znajdują się typowe domostwa samurajów,
wizyta w jednym z nich. Przejazd pociągiem przez położone
w centralnej części Honsiu góry do miasta Takayama, nocleg.
 
11. DZIEŃ: TAKAYAMA – KOYA
Śniadanie. Rano zwiedzanie zabytkowej Takayamy. Wielu
mieszkańców tego urokliwego miasteczka nadal praktykuje
rodzinne tradycje związane z rzemieślnictwem lub produkcją
narodowego napoju – sake. Wizyta w jednym ze sklepów
z sake. Spacer urokliwą uliczką Kamisanomachi, opcjonalnie wizyta w muzeum tradycyjnych wozów festiwalowych
Kusakabe (10 EUR). Przejazd do otoczonej górami miejscowości Koya, w której znajduje się zespół świątyń buddyjskich

(lista UNESCO) – siedziba założonej w IX wieku buddyjskiej
sekty Shingon (Sekty Prawdziwego Słowa). Zakwaterowanie
w noclegowni przy klasztorze buddyjskim (pokoje 3- lub
4-osobowe).
 
12. DZIEŃ: KOYA – TOKIO
Śniadanie. Wizyta na zabytkowym cmentarzu Okuno-in, na
którym pochowany został Kukai, założyciel sekty Shingon.
Powrót do Tokio, przejazd na lotnisko i około północy lub
następnego dnia rano, w zależności od rozkładu lotów, wylot
do Europy. W przypadku wylotu następnego dnia zapewniony
będzie nocleg i śniadanie w Tokio.
 
13. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

10/13 DNI

12.04.2019–21.04.2019

8500 PLN + 1500 EUR

17.08.2019–26.08.2019

8500 PLN + 1700 EUR

06.09.2019–15.08.2019

7000 PLN + 1700 EUR

17.10.2019–26.10.2019

6500 PLN + 1500 EUR

OPCJA ROZSZERZENIA PROGRAMU O KANAZAWĘ,
TAKAYAMĘ I KOYĘ – DOPŁATA 450 EUR
* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot Warszawa – Tokio, Osaka – Warszawa (z przesiadką);
w opcji rozszerzonej: Warszawa – Tokio – Warszawa
• noclegi w hotelach 3/4* w pokojach 2-osobowych z łazienkami,
nocleg w ryokanie w pokojach 2-, 3- lub 4-osobowych (łazienki
wspólne przy onsenie), w Koya w Buddyjskim Klasztorze 2-, 3i 4-osobowych (łazienki wspólne)
• śniadania (w formie bufetu w hotelu lub w formie zestawu
bento w pociągu) każdego dnia wg programu
• transport na całej trasie zgodnie z programem (komunikacja
miejska, pociągi i superekspresy Shinkansen, autobusy,
taksówki)
• opiekę polskojęzycznego pilota w Japonii (transfery lotniskohotel i hotel lotnisko mogą być realizowane pod opieką osoby
anglojęzycznej)
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• obowiązkowego pakietu na koszty wysyłki bagażu, bilety wstępu i napiwki
(program standardowy: 30000 JPY, program rozszerzony: 39000 JPY –
płatne pilotowi w Japonii)
• pakietu obiadokolacji (3000 JPY za obiadokolację – płatne pilotowi w Japonii)
• atrakcji fakultatywnych i wydatków własnych
• w związku z planowaną wysyłką bagażu prosimy o zabranie na wyjazd małej
torby podręcznej na najpotrzebniejsze rzeczy potrzebne na 1 dobę
• ew. dopłaty do pokoju 1-osobowego (program standardowy: 500 EUR,
program rozszerzony: 650 EUR)
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NOWOŚĆ!

JAPONIA DELUXE Z ATRAKCJAMI DLA DZIECI 

16 DNI

� Wszystkie przeloty w cenie � Bilety wstępu do obiektów uwględnionych w programie w cenie � Zakwaterowanie w bardzo dobrych
hotelach (4*) � Istnieje możliwość realizacji programu od 4 osób w cenie: 8756 EUR/os. � Zniżki wyłącznie dla dzieci do 2 roku życia
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA-TOKIO
Spotkanie na lotnisku w Warszawie, wylot samolotem do
Japonii.
 
2. DZIEŃ: TOKIO NARITA
Przylot na lotnisko Narita położone w pobliżu Tokio. Spotkanie z przewodnikiem w hali przylotów. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie. Odwiedziny w zabytkowym Starym Mieście
Narita – jednym z najpiękniejszych w całej Japonii. Spacer
zabytkową uliczką, przy której znajdują się liczne tradycyjne
warsztaty, sklepiki i restauracje. Zwiedzimy piękną świątynię Narita-san, położoną w urokliwym parku. Świątynia ta
poświęcona jest kultowi ognia. Powrót do hotelu. Nocleg
w Naricie.
 
3. DZIEŃ: TOKIO
Śniadanie w hotelu, przejazd do Tokio. Zakwaterowanie w hotelu oraz wizyta na wyspie Odaiba, z której oglądać można
widok Mostu Tęczowego, Sky Tree (634 metry wysokości)
– najwyższej budowli miasta i Tokyo Tower (333 metry wysokości) – prawdziwego symbolu japońskiej stolicy. Odwiedzimy
następnie mauzoleum cesarza Meiji, ulicę mody Harajuku
i modny deptak handlowy Omotesando. Wizyta w Shinjuku – najsłynniejszej tokijskiej dzielnicy czerwonych latarni.
Wejdziemy na moment do słynnego salonu gier Pachinko.
Rodzinna przejażdżka rowerami po słynących z kolorowych
neonów uliczkach. Wieczorem wjedziemy na jedno z najwyższych pięter ratusza miejskiego (243 metry wysokości),
skąd podziwiać można imponującą panoramę japońskiej
stolicy. Nocleg w Tokio.
 
4. DZIEŃ: TOKIO
Śniadanie w hotelu. Dalsze zwiedzanie Tokio. Przejazd do
świątyni Asakusa – jednej z najstarszych i najpiękniejszych
w mieście. Zwiedzanie. Spacer po uliczce, przy której zakupić
można interesujące przykłady sztuki japońskiej. Odwiedziny
w elektronicznym mieście Akihabara, które słynie z handlu
elektroniką, grami i anime. Wizyta w parku rozrywki Kawaii
Hello Kitty’s Paradise, który zajmuje powierzchnię około
tysiąca metrów kwadratowych i jest podzielony na trzy obszary: rekreacyjny, restauracyjny i zakupowy. Nocleg w Tokio.
 
5. DZIEŃ: TOKIO – KAMAKURA – JOKOHAMA –
TOKIO
Śniadanie w hotelu. Wycieczka do Kamakury, dawnej stolicy siogunatu. Spacer po mieście. Wizyta przy Daibutsu
– 11 metrowym posągu Buddy, spacer po uliczkach Kamakury do świątyni Hase Kannon, w której zobaczymy
9-metrowy posąg Bogini Miłosierdzia, podziemną jaskinię
oraz niezliczone kamienne figurki nazywane Jizo. Świątynia
znajduje się w przepięknym ogrodzie japońskim. Przejazd do
Jokohamy – słynnego japońskiego portu. Wizyta w parku
rozrywki i oceanarium Yokohama Hakkeijima Sea Paradise.
W ogromnym akwarium zwiedzający mogą oglądać morsy,
delfiny, gigantyczne żółwie czy lwy morskie i foki. Będzie
także czas na niezapomniane doznania podczas przejazdów
rollercoasterem. Powrót do Tokio. Nocleg w Tokio.
 
6. DZIEŃ: TOKIO – NIKKO – TOKIO
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Nikko – dawnej siedziby
siogunów, które często określane jest „Prawdziwą Japonią”.
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Spacer po malowniczym parku, wizyta w zabytkowym kompleksie poświęconym rodowi Tokugawy – najważniejszych
japońskich siogunów. Zobaczymy tu zabytkowe świątynie
oraz słynne przedstawienie Trzech Mądrych Małp. Powrót
pociągiem do Tokio. Nocleg w Tokio.
 
7. DZIEŃ: TOKIO – REJON HAKONE
Śniadanie w hotelu. Przejazd superszybkim Shinkansenem
w rejon Hakone, zakwaterowanie w ryokanie – tradycyjnym japońskim hotelu. Tego dnia udamy się do punktów
widokowych skąd przy dobrej pogodzie podziwiać można
widok góry Fudżi, symbolu Japonii i źródła wielowiekowych
inspiracji artystycznych. Nocleg w ryokanie w rejonie Hakone.
 
8. DZIEŃ: REJON HAKONE – KIOTO
Śniadanie w hotelu. Przejazd Shinkansenem do Kioto – dawnej japońskiej stolicy. Odwiedzimy świątynię Kiyomizu-dera,
która położona jest na wyniosłym wzgórzu. Spacer malowniczymi uliczkami do Gion – zabytkowego dystryktu gejsz. Spacer po dzielnicy, ewentualnie fakultatywnie przedstawienie
z elementami tradycyjnej japońskiej kultury. Nocleg w Kioto.
 
9. DZIEŃ: KIOTO – HIMEJI
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Złotego Pawilonu – imponującego kompleksu pałacowo-parkowego, jednego z symboli
Japonii a następnie do Fushimi Inari, kompleksu świątyń,
gdzie znajdują się ukryte pośród parku tysiące bram tori.
Spacer po kompleksie. Przejazd Shinkansenem do Himeji.
Nocleg w Himeji.
 
10. DZIEŃ: HIMEJI – MIYAJIMA – HIROSZIMA –
HIMEJI
Śniadanie w hotelu. Przejazd Shinkansenem, a następnie
pociągiem podmiejskim i promem na Miyajimę, przejście
do słynnej świątyni Itsukushima, przy której znajduje się
zatopiona w wodzie brama tori – jeden z symboli Japonii.
Przejazd do Hiroszimy, przejażdżka tramwajem do Parku
Pokoju, gdzie znajduje się Muzeum Pokoju dedykowane
ofiarom zrzuconej w 1945 roku na miasto bomby atomowej.
Wizyta w Zamku Białej Czapli w Himeji, który jest najsłynniejszą budowlą obronną w Japonii. Powrót Shinkansenem
do Himeji. Nocleg w Himeji.
 
11. DZIEŃ: HIMEJI – WYSPA YAEYAMA
Po śniadaniu przelot na główną wyspę archipelagu Ishigaki
(Yaeyama). Cały archipelag ma zaledwie 48 tysięcy mieszkańców, jego kultura powstała na styku wpływów Japonii, Korei,
Okinawy oraz najbliższej wyspom, bo oddalonej o około
300 kilometrów Formosy (Tajwanu). Po przylocie zakwaterowanie w hotelu a następnie objazd wyspy: w trakcie
wycieczki odwiedzimy najciekawsze jej atrakcje: najpiękniejsze przyrodniczo miejsca (park narodowy). Zwiedzimy
również interesującą jaskinię. Wieczorem będzie możliwość
spróbowania specjałów lokalnej kuchni. Nocleg na Ishigaki.
 
12. DZIEŃ: YAEYAMA – IRIOMOTE – YAEYAMA
Śniadanie w hotelu. Przeprawa łodzią na Iriomote, która
jest jedną z najbardziej dziewiczych i odizolowanych wysp
Japonii. Na całej wyspie mieszka tylko 2300 osób, 90% jej
powierzchni porośnięta jest dziewiczym lasem deszczowym.
Na Iriomote żyje zagrożony wyginięciem endemiczny gatunek
dzikiego kota (kot wyspowy, nazywany też czasem kotem

z Iriomote), spotykany tylko tutaj, otrzymał on w Japonii
oficjalny status „skarbu narodowego”. Wyspa ta, z powodu
ogromu zieleni czasem jest nazywana „japońską Amazonią”. Krótka wycieczka łodzią w głąb wyspy (park narodowy).
Zobaczymy tu różne typy lasów namorzynowych i liczne,
posiadające ciekawe kształty tropikalne drzewa. Powrót na
wyspę Yaeyama. Nocleg na Ishigaki.
 
13. DZIEŃ: WYCIECZKA NA WYSPĘ TAKETOMI
Śniadanie w hotelu. Wycieczka na wyspę Taketomi, której
mieszkańcy słyną z długowieczności (jest to prawdopodobnie
miejsce o najdłuższej długości życia na świecie), gdzie osoby przeszło 90-, a nawet 100-letnie cieszą się tak dobrym
zdrowiem, iż wciąż pracują w ogrodzie. Wizyta w tradycyjnej okinawskiej wiosce – zobaczymy tu stare, mające setki
lat domostwa oraz maleńką świątynię. Przejażdżka wozem
zaprzęgniętym przez bawoły oraz możliwość zakupu lokalnych produktów. Spacer brzegiem oceanu na plaże Kondoi
i Kaiji – możliwość kąpieli. Ciekawostką Taketomi są plaże,
na których piasek przypomina kształtem gwiazdy. Powrót
na wyspę Yaeyama, przejazd na lotnisko, wylot samolotem
na główną wyspę Okinawy.
 
14–15. DZIEŃ: OKINAWA
Śniadanie w hotelu. Dwudniowy wypoczynek na Okinawie.
Możliwość wypoczynku na plaży lub fakultatywnie sportów
wodnych lub wizyty w Oceanarium Okinawa Churaumi –
jednym z największych na świecie (przy Oceanarium jest
też skansen z zabudową tradycyjnych wiosek z Okinawy).
 
16. DZIEŃ: WARSZAWA
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Wylot do Polski. Przylot
do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

16 DNI

22.06.2019–07.07.2019

7469 EUR

28.07.2019–12.08.2019

7469 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty na całej trasie (międzynarodowe i wewnętrzne)
• przejazdy shinkansenami, autobusami, metrem, taksówkami
• transport łodziami na wyspy Iriomote i Taketomi
• noclegi w hotelach o standardzie 4* w pokojach
dwuosobowych z łazienką
• śniadania
• opiekę polskojęzycznego przewodnika w trakcie realizacji
programu
• bilety wstępu do obiektów uwzględnionych w programie
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• posiłków nieuwzględnionych w programie (przewodnik służy radą
w wyborze restauracji i dań z menu)
• zwyczajowych napiwków (ok. 5 EUR dziennie)
• usług bagażowych w hotelach
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny)

JAPONIA KLASYCZNA I JAPONIA NIEZNANA

18/23 DNI

� Odkrywanie wyspy Hokkaido � Metropolia Sapporo � Wioska Ajnów Poroto Kotan i zabytkowe miasta Otaru i Hakodate
� Zabytkowa Kamakura, port i dzielnica Chinatown w Jokohamie � Wizyta na targu Tsukiji � Mauzoleum sioguna Tokugawy Ieyasu
w Nikko � Metropolia Tokio i Święta góra Fudżi � Hiroszima, Miyajima, Okayama, Kurashiki, Himeji, dawne stolice Kioto i Nara, Fushimi
Inari, Osaka � Nocleg w tradycyjnym japońskim ryokanie � Przejazdy superekspresem Shinkansenem � Egzotyczna kuchnia Japonii
� Kalejdoskop opcjonalnych atrakcji: przedstawienie robotów, Maid Cafe, rejs po Sumidzie, nocleg w kapsule, wycieczka nad jezioro
Ashi, spacer po Kioto w stroju gejszy lub samuraja, spektakl w Gion Corner � Dzielnica samurajów i ogród Kenroku-en w Kanazawie
� Zabytkowa Takayama i nocleg w klasztorze buddyjskim w Koya
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – SAPPORO
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
OPAL TRAVEL. Wylot z Warszawy do Sapporo.
 
2. DZIEŃ: SAPPORO – OTARU
Przylot do Sapporo, przejazd do hotelu (możliwość zakwaterowania po rozpoczęciu doby hotelowej). Wycieczka do
pobliskiego miasteczka Otaru, w którym znajduje się pięknie
zachowana zabytkowa starówka, położona nad malowniczym
kanałem rzeki Otaru. Wieczorem czas wolny na spacery po
Sapporo – mieście gospodarzu zimowych igrzysk olimpijskich
w 1972 roku.
 
3. DZIEŃ: SAPPORO – POROTO KOTAN –
HAKODATE
Śniadanie. Przejazd do Shiraoi, gdzie znajduje się Poroto
Kotan, niezwykłe „żywe muzeum” poświęcone ludowi Ajnów,
który zamieszkiwał wyspy Japonii na długo zanim pojawili
się na nich przodkowie Japończyków. Zobaczymy wygląd
tradycyjnej ajnuskiej wioski oraz zwiedzimy ekspozycję poświęconą temu narodowi. Obejrzymy koncert w wykonaniu
potomków przedstawicieli tego mocno dziś już zasymilowanego z Japończykami ludu. Na terenie wioski znajduje się
pomnik dedykowany bratu Józefa Piłsudskiego, Bronisławowi, który jako zesłaniec na Daleki Wschód wniósł ogromny
wkład w badania nad folklorem Ajnów. Przejazd do Hakodate,
w godzinach wieczornych spacer po po Motomachi – zabytkowej dzielnicy portowej, która od lat sześćdziesiątych XIX
wieku była ulubionym miejscem osiadających w Hakodate
cudzoziemców. Zobaczymy tu zabytkową cerkiew, budynek
konsulatu brytyjskiego i ratusza. Nocleg.
 
4. DZIEŃ: HAKODATE – TOKIO
Śniadanie. Rozpoczynamy podróż jedną z najnowszych linii
Shinkansena (odcinek do Hakodate otwarto w 2016 roku).
Przejazd Seikanem – najdłuższym podmorskim tunelem kolejowym świata (długość: 54 km), który łączy dwie największe

wyspy Japonii: Honsiu i Hokkaido. Przejazd pociągiem przez
północną i środkową część wyspy Honsiu do Tokio. Nocleg.
 
5. DZIEŃ: TOKIO – KAMAKURA – YOKOHAMA
Śniadanie. Wycieczka do Kamakury – dawnej stolicy siogunatu (lista UNESCO). Zwiedzimy zachwycającą świątynię
Hasedera, w której znajduje się 9-metrowa drewniana statua
bogini miłosierdzia Hase Kannon oraz świątynię Kotokuin
z Daibutsu (11-metrowym posągiem Buddy). Udamy się
na spacer handlową ulicą Komachi po czym wyruszymy do
Jokohamy, gdzie zwiedzimy najważniejszą w Japonii dzielnicę portową oraz gwarny dystrykt Chinatown. Powrót do
Tokio na nocleg.
 
6. DZIEŃ: TOKIO – NIKKO – TOKIO
Śniadanie. Wycieczka na Tsukiji – jeden z największych na
świecie targów rybnych. Przejazd na dworzec kolejowy i przejazd do Nikko, urokliwie położonego w górach miasteczka,
w którym znajduje się zespół świątyń Toshogu wraz z mauzoleum sioguna Tokugawy Ieyasu (lista UNESCO). Zobaczymy tu
między innymi słynne buddyjskie alegoryczne przedstawienie
„Trzech Mądrych Małp” oraz święty most Shin-kyo, który
jest jednym z symboli Japonii. Spacer urokliwymi uliczkami
Nikko. Powrót do Tokio na nocleg.
 
7. DZIEŃ: TOKIO
Śniadanie. Zwiedzanie Tokio rozpoczniemy od stacji metra
Shibuya, gdzie znajduje się najsłynniejsze i najczęściej fotografowane skrzyżowanie Tokio oraz pomnik psa Hachiko.
Następnie udamy się do Meiji-jingu – położonego w parku
mauzoleum poświęconego zmarłemu w 1912 roku cesarzowi
Meiji, który wprowadził Japonię w nowoczesność. Przejście
do dzielnicy Harajuku – mekki wielbicieli Cosplay i miejsca
spotkań najbarwniejszych młodzieżowych subkultur Japonii.
Spacer po ulicy mody i przejście alejami Omotesando, przy
których znajdują się eleganckie i bardzo drogie butiki. Wizyta
w Oriental Bazaar, gdzie po bardzo przystępnych cenach
można zakupić tradycyjne japońskie rękodzieło. Przejazd do

dzielnicy Shinjuku – odwiedzimy tu najruchliwszą stację metra
na świecie (każdego dnia przewija się przez nią ponad 3 i pół
miliona pasażerów!). Przespacerujemy się po Kabuki-cho –
najsłynniejszej japońskiej dzielnicy czerwonych latarni oraz
wjedziemy na jedno z najwyższych pięter tokijskiego ratusza
(wysokość: 243 metry), skąd rozpościera się szeroka panorama japońskiej stolicy. Opcjonalnie udział w Przedstawieniu
Robotów (jest to eklektyczny kabaret z pokazem świateł
oraz tańcem robotów, samurajów, dinozaurów i tancerzy,
koszt: 85 EUR, w cenie napój: do wyboru: sake, piwo, napoje
gazowane lub woda mineralna). Nocleg w hotelu w Tokio.
 
8. DZIEŃ: TOKIO
Śniadanie. Dzień poświęcony na dalsze poznawanie Tokio
– miasta, w którego aglomeracji mieszka 38 milionów ludzi.
Zobaczymy mury zewnętrzne pałacu, w którym rezyduje
najbardziej szanowana osoba w państwie – Jego Wysokość
Cesarz. Odwiedzimy następnie dzielnicę Asakusa – jedną
z najstarszych i najcenniejszych w mieście. Spacer po kolorowym pasażu handlowym Nakamise, możliwość zakupów
i sfotografowania się na tle Skytree – najwyższego budynku
Tokio (wysokość: 634 metry). Opcjonalnie (45 EUR) rejs
statkiem po przepływającej przez miasto rzece Sumidzie,
w trakcie którego podziwiać będzie można panoramę nowoczesnych wieżowców Tokio, odwiedziny na sztucznej wyspie
Odaiba, skąd rozciąga się imponujący widok Tokio z Mostem
Tęczowym, repliką nowojorskiej Statui Wolności oraz symbolem miasta – wieżą Tokio Tower (wysokość: 333 metry).
Przejazd kolejką widokową Yurikamome, która przejeżdża
przez tokijską dzielnicę biznesową. Spacer po dystrykcie
Akihabara, który słynie z nocnych neonów, handlu sprzętem
elektronicznym, anime i mangą. Opcjonalnie (każdy reguluje
swój rachunek za posiłki i napoje) możliwość odwiedzin
w Maid Cafe – niezwykłej kawiarni, której kelnerki przebrane
są w stroje epoki wiktoriańskiej – dla współczesnych Japończyków jest to jedna z najpopularniejszych atrakcji. Nocleg
WWW.OPALTRAVEL.PL
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w Tokio (w cenie wycieczki jest możliwość noclegu w hotelu
lub w kapsule – typowo japońska atrakcja – w przypadku
wyboru opcji kapsuła prosimy o deklarację najpóźniej na
miesiąc przed początkiem wyjazdu).
 
9. DZIEŃ: TOKIO – PARK NARODOWY FUDŻI –
HAKONE – IZU
Śniadanie. Przejazd (pociągiem lokalnym, Shinkansenem
i autobusem) do Parku Narodowego Fudżi – Hakone – Izu.
Zakwaterowanie w tradycyjnym japońskim ryokanie – hotelu
z gorącymi źródłami (onsen). Opcjonalnie (60 EUR) wycieczka
nad jezioro Ashi – spacer po brzegu jeziora oraz trwający
około godzinę rejs statkiem. Przy dobrej widoczności rozpościera się stąd widok najwyższego szczytu Japonii – góry
Fudżi (lista UNESCO) – niekwestionowanego symbolu kraju
i źródła inspiracji artystów. Na kolację w ryokanie może
być serwowany japoński zestaw kaiseki. Nocleg w ryokanie.
 
10. DZIEŃ: PARK NARODOWY FUDŻI – HAKONE –
IZU – MIYAJIMA – HIROSZIMA
Śniadanie. Przejazd na dworzec w Odawarze, skąd wyruszymy w podróż Shinkansenem do Hiroszimy. Po przyjeździe do Hiroszimy przejazd pociągiem lokalnym i promem
na świętą wyspę Miyajima, która jest położona na Morzu
Wewnętrznym, na południe od głównej japońskiej wyspy
Honsiu. Znajduje się na niej zabytkowa świątynia religii
shinto – Itsukushima (lista UNESCO) z charakterystyczną,
potężną cynobrową zanurzoną w wodzie bramą tori. Jest
to jedno z najpiękniejszych miejsc w Japonii. Powrót na
nocleg do Hiroszimy.
 
11. DZIEŃ: HIROSZIMA – OKAYAMA – KURASHIKI
– OKAYAMA
Śniadanie. Wizyta w Parku Pokoju (lista UNESCO), który
dedykowany jest pamięci ofiar ataku atomowego na miasto. Zobaczymy tu A-Bomb Dome – zrujnowany pawilon
wystawowy, nad którym wybuchła bomba, pomnik poświęcony dzieciom – ofiarom Hiroszimy oraz Muzeum Pokoju,
w którym znajduje się przejmująca ekspozycja poświęcona
wydarzeniom z 6 sierpnia 1945 roku. Przejazd tramwajem
na dworzec kolejowy i przejazd Shinkansenem do Okayamy.
Wizyta w ogrodzie Koraku-en, założonym w 1686 roku.
Ten, dość nietypowy ogród, założony na wyspie na jeziorze
Ashi, jest pokryty połaciami trawy, ryżu i zbóż, uprawia się
tu również herbatę, a wzdłuż spacerowych ścieżek stoją
pawilony do ceremonii picia herbaty. Koraku-en uważany jest
za jeden z trzech najpiękniejszych ogrodów krajobrazowych
w Japonii. W sąsiedztwie ogrodu znajduje się Zamek Wron,
który jako jeden z dwóch w Japonii ma czarną fasadę (pozostałe są białe). Przejazd pociągiem do Kurashiki, malowniczej
miejscowości, gdzie zachowała się starówka z czasów Edo.
Najpiękniejsza część miasta, położona nad rzeką Takahashi,
związana jest z wieloletnią tradycją uprawy i eksportu ryżu.
Dziś Kurashiki nazywane są tekstylną (lub dżinsową) stolicą
Japonii. Znaleźć tu można także niezwykle ciekawe galerie
sztuki japońskich artystów. Powrót do Okayamy, nocleg.
 
12. DZIEŃ: OKAYAMA – HIMEJI – KIOTO
Śniadanie. Przejazd Shinkansenem do miejscowości Himeji,
w której znajduje się pięknie zachowany Zamek Białej Czapli
(lista UNESCO). Przejazd do Kioto – dawnej stolicy Japonii.
Najważniejsze zabytki miasta wpisane są na listę UNESCO.
Wizytę w Kioto rozpoczniemy od odwiedzin w świątyni Kiy-

omizu-dera, jednej z najpiękniejszych w mieście. Przespacerujemy się kameralnymi uliczkami dzielnicy Higashiyama. Czas
wolny na zakupy w sklepach z lokalnym rękodziełem, opcjonalnie możliwość spaceru i sesji fotograficznej w stroju gejszy
lub samuraja (100 EUR/70 EUR). Wizyta w Gion – dawnym
dystrykcie gejsz, gdzie znajdują się „machiya” – domy spotkań,
w których pracują gejsze. Opcjonalnie możliwość udziału
w spektaklu, gdzie obejrzą Państwo m.in. ceremonię parzenia
herbaty, pokaz ikebany, tańca gejsz i teatru lalek (30 EUR).
Wieczorny spacer po niezwykle malowniczym dystrykcie
Pontocho, gdzie niegdyś znajdowały się domy gejsz. Obecnie
większość zabytkowych budynków Pontocho przekształcono
w galerie i restauracje.
 
13. DZIEŃ: KIOTO – FUSHIMI INARI – OSAKA
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Kioto: przejazd do Kinkaku-ji
– wspaniałej świątyni Złotego Pawilonu, której pierwotny budynek powstał w XIV wieku. Obiekt uważany jest za
jeden z najlepszych przykładów tradycyjnej architektury
zen. Wizyta w zamku sioguna (Nijo-jo), którego atrakcją
są słynne „śpiewające podłogi”. Wycieczka do pobliskiego
Fushimi Inari, gdzie zobaczymy Świątynię Tysiąca Bram Tori
(lista UNESCO). Przejazd do Osaki, gdzie poznamy dzielnicę
rozrywki Minami (Namba). Wieczorny spacer wzdłuż kanału
Dotonbori, słynącego z kameralnych uliczek rozświetlonych
kolorami neonów oraz niezliczonych restauracji.
 
14. DZIEŃ: OSAKA – NARA – TOKIO
Śniadanie. Wycieczka do Nary (lista UNESCO), dawnej stolicy
Japonii, która mieści jedne z najpiękniejszych zabytków kraju.
Odwiedzimy świątynię Todaiji – największą na świecie drewnianą konstrukcję. Wewnątrz znajduje się ogromny brązowy
posąg Buddy. Spacerując po parku Nary zobaczymy też
kilka innych obiektów sakralnych. Powrót do Tokio, nocleg.
 
15. DZIEŃ: TOKIO – KANAZAWA – TAKAYAMA
Śniadanie. Przejazd do Kanazawy. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od fantastycznego ogrodu Kenroku-en (XVII w.),
uważanego za jeden z najpiękniejszych w Japonii, zaprojektowanego na wzór chińskich ogrodów. Wizyta w zabytkowej
dzielnicy Nagamachi, w której znajdują się typowe domostwa
samurajów, wizyta w jednym z nich. Przejazd pociągiem
przez położone w centralnej części Honsiu góry do miasta
Takayama, nocleg.
 
16. DZIEŃ: TAKAYAMA – KOYA
Śniadanie. Rano zwiedzanie zabytkowej Takayamy. Wielu
mieszkańców tego urokliwego miasteczka nadal praktykuje
rodzinne tradycje związane z rzemieślnictwem lub produkcją
narodowego napoju – sake. Wizyta w jednym ze sklepów
z sake. Spacer urokliwą uliczką Kamisanomachi, opcjonalnie
wizyta w muzeum tradycyjnych wozów festiwalowych Kusakabe (10 EUR). Przejazd do otoczonej górami miejscowości
Koya, w której znajduje się zespół świątyń buddyjskich (lista
UNESCO) – siedziba założonej w IX wieku buddyjskiej sekty
Shingon (Sekty Prawdziwego Słowa). Zakwaterowanie w noclegowni przy klasztorze buddyjskim (pokoje 3 lub 4 osobowe).
 
17. DZIEŃ: KOYA – TOKIO
Śniadanie. Wizyta na zabytkowym cmentarzu Okuno-in, na
którym pochowany został Kukai, założyciel sekty Shingon.
Powrót do Tokio, przejazd na lotnisko i około północy lub
następnego dnia rano, w zależności od rozkładu lotów wylot
do Europy. W przypadku wylotu następnego dnia zapew-

niony będzie nocleg i śniadanie w Tokio.
18. DZIEŃ: WARSZAWA
 
Przylot do Warszawy.
OPCJA ROZSZERZENIA PROGRAMU O POBYT NA
OKINAWIE
 
17. DZIEŃ: KOYA – FUKUOKA
Śniadanie. Wizyta na zabytkowym cmentarzu Okuno-in, na
którym pochowany został Kukai, założyciel sekty Shingon.
Przejazd Shinkansenem do Fukuoki, nocleg w Fukuoce na
wyspie Kiusiu.
 
18. DZIEŃ: FUKUOKA – NAHA
Śniadanie, przejazd na lotnisko, wylot samolotem na archipelag Okinawy, przylot do Nahy, największego miasta wysp.
Zakwaterowanie w Naha oraz spacer po mieście. Program na
Okinawie (tego, lub kolejnego dnia, w zależności od rozkładu
lotów): Wizyta we wpisanym na listę UNESCO zamku Shuri-jo
– historycznej rezydencji władców Królestwa Ryukyu. Możliwość spróbowania specjałów tradycyjnej okinawskiej kuchni
w jednej z lokalnych restauracji, zakupy pamiątek na bazarze
przy ulicy Heiwa-dori: suszone lub zatopione w alkoholu węże
worskie, cukier z okinawskiej trzciny, przyprawy, alkohole,
miniaturowe banany z wyspy Shima, odzież w stylu Kariyushi
(tropikalnym), tradycyjne instrumenty muzyczne, np. trzystrunowy sanshin, wyroby ze szkła, rękodzieło. Nocleg w Naha.
 
19. DZIEŃ: NAHA – POCZĄTEK WYPOCZYNKU NA
OKINAWIE
Śniadanie, po zakończeniu programu w Naha przejazd do
hotelu położonego przy plaży, początek trwającego 3 doby
pobytu. W trakcie pobytu opcjonalnie jest możliwość uprawiania sportów wodnych, wizyty w skansenie z tradycyjną
zabudową wioski z Okinawy oraz w Oceanarium Okinawa
Churaumi, które jest jednym z największych na świecie.
Nocleg w hotelu na Okinawie.
 
20–21. DZIEŃ: WYPOCZYNEK NA OKINAWIE
Wypoczynek na Okinawie, ewentualnie opcjonalne atrakcje.
W trakcie pobytu: śniadania.
 
22. DZIEŃ: OKINAWA – WARSZAWA
Śniadanie. Zakończenie pobytu na Okinawie. Przejazd na
lotnisko w Naha, wylot do Europy.
 
23. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

18/23 DNI

07.04.2019–24.04.2019

8500 PLN + 2750 EUR

27.04.2019–14.05.2019

8500 PLN + 2750 EUR

12.08.2019–29.08.2019

8500 PLN + 3050 EUR

01.09.2019–18.09.2019

7000 PLN + 3050 EUR

12.10.2019–29.10.2019

6500 PLN + 2750 EUR

Opcja rozszerzenia programu o pobyt na Okinawie (23 dni):
6500 PLN + 3750 EUR (w terminie wrześniowym obowiązuje
dopłata do wysokiego sezonu w wysokości 300 EUR/os.)
* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot Warszawa – Sapporo, Tokio – Warszawa (z przesiadką);
w opcji rozszerzonej: Warszawa – Sapporo, Naha – Warszawa
(z przesiadką)
• noclegi w hotelach 3/4* w pokojach 2-osobowych
z łazienkami, nocleg w ryokanie w pokojach 2-, 3- lub
4-osobowych (łazienki wspólne przy onsenie), w Koya
w Buddyjskim Klasztorze 2-, 3- i 4-osobowych (łazienki
wspólne)
• śniadania (w formie bufetu w hotelu lub w formie zestawu
bento w pociągu) każdego dnia wg programu
• transport na całej trasie zgodnie z programem (komunikacja
miejska, pociągi i superekspresy Shinkansen, autobusy,
taksówki)
• opiekę polskojęzycznego pilota w Japonii (transfery lotniskohotel i hotel lotnisko mogą być realizowane pod opieką osoby
anglojęzycznej)
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• obowiązkowego pakietu na koszty wysyłki bagażu, bilety wstępu i napiwki
(program standardowy: 54000 JPY, program rozszerzony: 69000 JPY –
płatne pilotowi w Japonii)
• pakietu obiadokolacji (3000 JPY za obiadokolację – płatne pilotowi w Japonii)
• atrakcji fakultatywnych i wydatków własnych
• w związku z planowaną wysyłką bagażu prosimy o zabranie na wyjazd
małej torby podręcznej na najpotrzebniejsze rzeczy potrzebne na 1 dobę
(z Sapporo do Tokio: 2 doby)
•e
 w. dopłaty do pokoju 1-osobowego (program standardowy: 900 EUR,
program rozszerzony: 1150 EUR)
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KOREA POŁUDNIOWA Z WYPOCZYNKIEM NA WYSPIE JEJU

10 DNI

Koreańczycy mówią o swojej ojczyźnie „kraj porannej ciszy”. W Korei niemal wszędzie doświadczyć można niezwykłego
spokoju na łonie dzikiej przyrody. W samotnych klasztorach Gór Diamentowych, na wyspie Jeju, w tradycyjnych, wielowiekowych
wioskach. Korea to nieodkryty jeszcze przez turystów, swoisty klucz do poznania kultury Azji, miejsce gdzie w harmonii,
tak jak w umieszczonych na fladze Korei znakach ying i yang, egzotyczna kultura współgra ze współczesnością.
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – SEUL
Spotkanie grupy na lotnisku w Warszawie. Wylot z Warszawy do Seulu.
 2. DZIEŃ: SEUL
Przylot do Seulu. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg w Seulu.
 3. DZIEŃ: SEUL
Śniadanie w hotelu. Całodniowe zwiedzanie Seulu transportem publicznym: pałace królewskie Changdeokgung
i Gyeongbokgung, łączące piękno azjatyckiej architektury
ze sztuką planowania ogrodów. Udział w ceremonii zmiany
warty pałacowej oraz spacer po pasażu z wyrobami tradycyjnego rękodzieła, możliwość zakupów. Następnie wizyta
na górze Ingwansan, na której mieści się świątynny kompleks
Ingwansa – jedno z najważniejszych centrów szamanistycznych w kraju. Wieczorem spacer po nowoczesnym centrum
Seulu. Kolacja, nocleg w Seulu.
 4. DZIEŃ: SEUL – PARK NARODOWY SEORAKSAN
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Parku Narodowego Seoraksan położonego w Górach Diamentowych. Jest to jeden
z najpiękniejszych parków Korei, wpisany na Listę Przyrodniczego Dziedzictwa UNESCO, ostoja szamanów i pustelników. Po południu wędrówka po terenie parku słynącego
z unikalnych górskich krajobrazów oraz licznych, ukrytych
w lesie wodospadów. Spacer Doliną Tysiąca Buddów, wizyta
w kameralnej, ufundowanej w VII wieku świątyni Sinheung
– najstarszym miejscu kultu Seon (Zen) na terenie kraju.
Kolacja, nocleg na terenie parku narodowego.
 
5. DZIEŃ: PARK NARODOWY SEORAKSAN –
BUSAN
Śniadanie w hotelu. Kontynuacja pobytu w Parku Narodowym
Seoraksan, wjazd kolejką górską do ruin XIII – wiecznej fortecy Gwongeunseong i wyprawa na szczyt skały Ulsan Bawi,
skąd podziwiać można rozległą panoramę parku. Przejazd
do Busanu, kolacja, nocleg w Busanie.
 6. DZIEŃ: BUSAN – JEJU
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Beomeosa – jednej z naj-

większych i najstarszych świątyń buddyzmu Zen w Korei.
Zapoznanie z tajnikami Chamseon – tradycyjnej medytacji
Zen. Czas wolny na spacery po malowniczym nadbrzeżu
Morza Wschodniokoreańskiego w centrum Busanu. Transfer
na lotnisko a następnie przelot na wyspę Jeju. Przejazd do
hotelu, zakwaterowanie. Kolacja, nocleg na Jeju.
 7. DZIEŃ: JEJU
Śniadanie w hotelu. Pobyt na wyspie Jeju. Chociaż ta wulkaniczna wyspa terytorialnie leży w granicach Korei Południowej, dzięki oddaleniu od lądu i zawirowaniom historycznym
cieszy się statusem autonomii, niezwykle oryginalną tradycją
i własnym dialektem. Przeplatają się w nich pierwotne lokalne elementy i wpływy kontynentalne, pobrzmiewają echa
mongolskich i japońskich najazdów. Jeju słynie ze spektakularnych wulkanów oraz, odmiennego niż reszta Korei, subtropikalnego, monsunowego klimatu. Rosną tu palmy i cytrusy,
występuje dżungla i bajeczna rafa koralowa. Całodniowa
wycieczka po wyspie, podczas której odwiedzimy wioskę
Seogwipo, gdzie zobaczymy wodospad Cheonjiyeon oraz
lokalny targ z działem ryb i owoców morza, około południa
udamy się do wioski Seongeup, w której zwiedzimy stare
domostwa wykonane z kamieni powstałych z wulkanicznej
lawy, obejrzymy skały Seopjikoji na wschodnim wybrzeżu
wyspy oraz wulkany Sangumburi i Seongsan Ilchulbong.
Zwiedzimy również długą na 13,4 km jaskinię Manjanggul
(jest to najdłuższa znana jaskinia w lawie). Kolacja, nocleg
na Jeju.
 8–9. DZIEŃ: JEJU – SEUL
Dwudniowy wypoczynek na Jeju. Miłośnikom aktywnego
wypoczynku polecamy zdobycie wysokiego na 1950 m n.p.m.
wygasłego wulkanu Halla. Jest to najwyższy szczyt na terenie
Republiki Korei. Na stokach wulkanu rośnie wiele endemicznych roślin. Zimą wierzchołek Halla pokryty jest śnieżną
czapą, która wiosną topnieje i zamienia się w wysokogórskie jezioro. Dla chętnych atrakcje fakultatywne: rejs łodzią
podwodną, łódką i jachtem, lot balonem, spotkanie z haenyo

– kobietami-nurkami, które bez masek tlenowych wyławiają
z morza perły, wizyta w wiosce mongolskiej, warsztaty ceramiki i garncarstwa, wycieczka na plantację mandarynek,
jazda na koniach, lot paralotnią, obserwacja dzikich ptaków,
wycieczki rowerowe i górskie. Śniadania w hotelu, kolacje
w lokalnych restauracjach. Wieczorem drugiego dnia przelot
do Seulu, przejazd do hotelu, nocleg.
 10. DZIEŃ: SEUL – WARSZAWA
Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko, przelot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

10 DNI

27.04.2019–06.05.2019

5120 PLN + 1250 EUR

10.06.2019–19.06.2019

5120 PLN + 1090 EUR

09.09.2019–18.09.2019

5120 PLN + 1090 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Seul
– Warszawa (bezpośredni lub z przesiadką w jednym
z europejskich portów lotniczych)
• przeloty wewnętrzne: Busan – Jeju i Jeju – Seul
• transport na całej trasie zgodnie z programem
• opiekę polskojęzycznego przewodnika od lądowania w Seulu
do wylotu z Seulu
• zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokojach dwuosobowych
z łazienkami
• posiłki zgodnie z programem (2 posiłki dziennie)
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• obowiązkowej części pakietu na bilety wstępu i napiwki (200 EUR) – płatne
pilotowi po przylocie do Seulu
• ew. dopłaty do pokoju 1 osobowego: 300 EUR

WWW.OPALTRAVEL.PL
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KOREA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA Z WYPOCZYNKIEM NA WYSPIE JEJU  14 DNI
Korea Północna – jedno z najbardziej odizolowanych i tajemniczych państw świata. Korea Południowa – nowoczesny
azjatycki tygrys ale równocześnie państwo pełne bogatych tradycji. Nowoczesny Seul i Góry Diamentowe. Na koniec
subtropikalna wysepka Jeju, okrzyknięta jednym z Nowych Cudów Świata i błogi wypoczynek na pięknych plażach.
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – PEKIN
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Wylot z Warszawy do
Pekinu.
 2. DZIEŃ: PEKIN – PJONGJANG
Przylot do Pekinu, spotkanie z pilotem. Przelot do Pjongjangu
– stolicy Korei Północnej. Przejazd autokarem przez centrum
miasta. Tego dnia zobaczymy słynny Łuk Triumfalny (największy na świecie). Kolacja powitalna, nocleg w Pjongjangu.
 3. DZIEŃ: PJONGJANG – NAMPO
Śniadanie w hotelu. Całodniowe zwiedzanie stolicy Korei
Północnej: zobaczymy park fontann i pomnik Mansudae,
Dom Studiów, księgarnię, Bramę Taedong, Pawilon Ryongwang oraz Brązowy Dzwon Pjongjang. Odwiedzimy Plac
Kim Ir Sena. Rejs statkiem po rzece Taedong. Obiad w trakcie
rejsu. Przejazd pod Wieżę Idei Dżucze oraz Pomnik Fundacji
Partii. Odwiedziny na jednej ze stacji metra a następnie
w domu rodzinnym Kim Ir Sena. Przejazd do Nampo. Kolacja,
nocleg w Nampo.
 
4. DZIEŃ: NAMPO – PJONGJANG – RYONGAK –
PJONGJANG
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Zapory Zachodniego Morza
a następnie na farmę Chongsan-ri. Powrót do Pjongjangu
a następnie piknik (obiad w stylu BBQ) w rejonie góry Ryongak. Zwiedzanie Muzeum i Pomnika Wojny Koreańskiej oraz
amerykańskiego statku szpiegowskiego „Pueblo”, przejętego
przez wojska północnokoreańskie. Odwiedziny w północnokoreańskiej szkole średniej. Kolacja, nocleg w Pjongjangu.
 
5. DZIEŃ: PJONGJANG – KAESONG –
PANMUNJOM (STREFA ZDEMILITARYZOWANA)
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Kaesongu, wizyta w strefie zdemilitaryzowanej w Panmunjom, która oddziela dwa
zwaśnione państwa koreańskie. Zwiedzanie Muzeum Historii
Koryo, obiad. Przejazd do zabytkowego grobowca koreańskiego króla Kongmina. Powrót do Pjongjangu, opcjonalnie
(około 30 EUR) pokaz cyrkowo-folklorystyczny. Kolacja,
nocleg w Pjongjangu.
 
6. DZIEŃ: PJONGJANG – PEKIN – SEUL
Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko, wylot samolotem
do Pekinu. Przesiadka na rejs do Seulu. Przejazd do hotelu,
kolacja, nocleg w Seulu.
 
7. DZIEŃ: SEUL
Śniadanie w hotelu. Całodniowe zwiedzanie Seulu transportem publicznym: pałace królewskie Changdeokgung
i Gyeongbokgung, łączące piękno azjatyckiej architektury
ze sztuką planowania ogrodów. Udział w ceremonii zmiany
warty pałacowej oraz spacer po pasażu z wyrobami tradycyjnego rękodzieła, możliwość zakupów. Następnie wizyta
na górze Ingwansan, na której mieści się świątynny kompleks
Ingwansa – jedno z najważniejszych centrów szamanistycz-
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nych w kraju. Wieczorem spacer po nowoczesnym centrum
Seulu. Kolacja, nocleg w Seulu.
 
8. DZIEŃ: SEUL – PARK NARODOWY SEORAKSAN
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Parku Narodowego Seoraksan położonego w Górach Diamentowych. Jest to jeden
z najpiękniejszych parków Korei, wpisany na Listę Przyrodniczego Dziedzictwa UNESCO, ostoja szamanów i pustelników. Po południu wędrówka po terenie parku słynącego
z unikalnych górskich krajobrazów oraz licznych, ukrytych
w lesie wodospadów. Spacer Doliną Tysiąca Buddów, wizyta
w kameralnej, ufundowanej w VII wieku świątyni Sinheung
– najstarszym miejscu kultu Seon (Zen) na terenie kraju.
Kolacja, nocleg na terenie parku narodowego.
 
9. DZIEŃ: PARK NARODOWY SEORAKSAN –
BUSAN
Śniadanie w hotelu. Kontynuacja pobytu w Parku Narodowym Seoraksan, wjazd kolejką górską do ruin XIII – wiecznej
fortecy Gwongeunseong i wyprawa na szczyt skały Ulsan
Bawi, skąd podziwiać można rozległą panoramę parku. Przejazd do Busanu, kolacja, nocleg w Busanie.
 
10. DZIEŃ: BUSAN – JEJU
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Beomeosa – jednej z największych i najstarszych świątyń buddyzmu Zen w Korei.
Zapoznanie z tajnikami Chamseon – tradycyjnej medytacji
Zen. Czas wolny na spacery po malowniczym nadbrzeżu
Morza Wschodniokoreańskiego w centrum Busanu. Transfer
na lotnisko a następnie przelot na wyspę Jeju. Przejazd do
hotelu, zakwaterowanie. Kolacja, nocleg na Jeju.
 
11. DZIEŃ: JEJU
Śniadanie w hotelu. Pobyt na wyspie Jeju. Chociaż ta wulkaniczna wyspa terytorialnie leży w granicach Korei Południowej, dzięki oddaleniu od lądu i zawirowaniom historycznym
cieszy się statusem autonomii, niezwykle oryginalną tradycją
i własnym dialektem. Przeplatają się w nich pierwotne lokalne elementy i wpływy kontynentalne, pobrzmiewają echa
mongolskich i japońskich najazdów. Jeju słynie ze spektakularnych wulkanów oraz, odmiennego niż reszta Korei, subtropikalnego, monsunowego klimatu. Rosną tu palmy i cytrusy,
występuje dżungla i bajeczna rafa koralowa. Całodniowa
wycieczka po wyspie, podczas której odwiedzimy wioskę
Seogwipo, gdzie zobaczymy wodospad Cheonjiyeon oraz
lokalny targ z działem ryb i owoców morza, około południa
udamy się do wioski Seongeup, w której zwiedzimy stare
domostwa wykonane z kamieni powstałych z wulkanicznej
lawy, obejrzymy skały Seopjikoji na wschodnim wybrzeżu
wyspy oraz wulkany Sangumburi i Seongsan Ilchulbong.
Zwiedzimy również długą na 13,4 km jaskinię Manjanggul
(jest to najdłuższa znana jaskinia w lawie). Kolacja, nocleg
na Jeju.

 
12–13. DZIEŃ: JEJU – SEUL
Dwudniowy wypoczynek na Jeju. Miłośnikom aktywnego
wypoczynku polecamy zdobycie wysokiego na 1950 m
n.p.m. wygasłego wulkanu Halla. Jest to najwyższy szczyt
na terenie Republiki Korei. Na stokach wulkanu rośnie wiele
endemicznych roślin. Zimą wierzchołek Halla pokryty jest
śnieżną czapą, która wiosną topnieje i zamienia się w wysokogórskie jezioro. Dla chętnych atrakcje fakultatywne: rejs łodzią
podwodną, łódką i jachtem, lot balonem, spotkanie z haenyo
– kobietami-nurkami, które bez masek tlenowych wyławiają
z morza perły, wizyta w wiosce mongolskiej, warsztaty ceramiki i garncarstwa, wycieczka na plantację mandarynek,
jazda na koniach, lot paralotnią, obserwacja dzikich ptaków,
wycieczki rowerowe i górskie. Śniadania w hotelu, kolacje
w lokalnych restauracjach. Wieczorem drugiego dnia przelot
do Seulu, przejazd do hotelu, nocleg.
 
14. DZIEŃ: SEUL – WARSZAWA
Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko, przelot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

14 DNI

12.05.2019–25.05.2019

5300 PLN + 2790 EUR

01.09.2019–14.09.2019

5300 PLN + 2790 EUR

07.10.2019–20.10.2019

5300 PLN + 2790 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie: Warszawa – Pekin, Seul –
Warszawa (przez jeden z europejskich portów lotniczych)
• przeloty wewnętrzne: Pekin – Pjongjang – Pekin, Pekin – Seul,
Busan – Jeju – Seul
• transport naziemny i wodny na całej trasie zgodnie z programem
• opiekę polskojęzycznego przewodnika od lądowania w Pekinie
do wylotu z Seulu
• zakwaterowanie w hotelach 3, 4 i 5* w pokojach
dwuosobowych z łazienkami
• śniadania, obiady i kolacje zgodnie z programem (w Korei
Północnej: 3 posiłki dziennie, w Korei Południowej: 2 posiłki
dziennie)
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Korei Północnej (w Ambasadzie KRLD w Warszawie koszt to
ok. 50 EUR); do Korei Południowej oraz Chin przy krótkim pobycie
tranzytem wiza nie jest potrzebna
• obowiązkowej części pakietu na bilety wstępu i napiwki (350 EUR) – płatne
pilotowi po przylocie do Pekinu
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 700 EUR

LAOS, WIETNAM

18 DNI

� Pobyt w Krainie Czterech Tysięcy Tygrysich Wysp w Laosie � Dwudniowy rejs po zatoce Ha Long
� Dwa posiłki i bilety wstępu w cenie � Kameralne grupy � Noclegi w hotelach 3*/4*
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – LUANG PRABANG
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Odlot do Luang Prabang.
 2. DZIEŃ: LUANG PRABANG
Przylot do Luang Prabang. Transfer do hotelu. Czas wolny.
Nocleg.
 3. DZIEŃ: LUANG PRABANG
Śniadanie. Zwiedzanie LUANG PRABANG (lista UNESCO):
odwiedzimy Wat Xiang Thong (najważniejszy Buddyjski
klasztor w kraju – Klasztor Złotego Miasta) oraz Muzeum
Narodowe, znajdującego się w dawnej rezydencji królewskiej,
w której zobaczymy wspaniałe kulturowe dziedzictwo Laosu
od czasów najwcześniejszych królów po okres uzyskania
niepodległości. Przejdziemy także do najsłynniejszych zabytków miasta: robiąca wrażenie stupa Wat Visoun; rezydencja
Sangkharat (najwyższych patriarchów buddyjskich). Następnie
udamy się na przystań, gdzie przesiądziemy się do łodzi
i popłyniemy w górę rzeki Mekong. Celem naszej wyprawy
będą jaskinie Pak Ou Caves znajdujące się pomiędzy rzekami
Mekong i Ou. Sanktuarium w Pak Ou składa się z dwóch
dużych jaskiń, w każdej znajdują się tysiące postaci Buddy,
różnej wielkości – od kilku centymetrów do dwóch metrów
wysokości. Powrót do Luang Prabang. Nocleg.
 
4. DZIEŃ: LUANG PRABANG – PAKSE – DON
KHONG
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Pakse. Przyjazd
i zwiedzanie ruin świątyń Khmerskich Wat Phu (lista UNESCO). Przejazd do Don Khong – największej wyspy Krainy
Czterech Tysięcy Wysp. W tym miejscu Mekong się rozszerza, tworząc szeroką na 14 km niezwykłą sieć kanałów,
skał, piaszczystych ławic i wysp. Zakwaterowanie i nocleg.
 
5. DZIEŃ: DON PHONG – KHON PHAPHENG –
PAKSE
Śniadanie. Przejazd do miasteczka Ban Khone, w którym
doskonale zachowały się ślady francuskiego kolonializmu.
Przejazd do wodospadów Liphi, położonych na granicy
Kambodży i Laosu oraz słynnych wodospadów w Khone
Phapheng, wśród których znajduje się największy wodospad
południowo-wschodniej Azji. Przejazd do Pakse. Nocleg.
 6. DZIEŃ: PŁASKOWYŻ BOLOVEN
Po śniadaniu zobaczymy największe atrakcje płaskowyż
Boloven. Jest to niezwykle malowniczy region ulokowany między granicą wietnamską, a Mekongiem od zachodu.
Dzięki bardzo żyznej ziemi, powstało tu wiele plantacji kawy
oraz herbaty. Słynie również z upraw kardamonu i wielu
różnych gatunków owoców oraz warzyw. Ponadto region
ten jest zamieszkały przez liczne grupy etniczne. Program
naszej wycieczki obejmuje między innymi wizytę w Muzeum
Mniejszości Etnicznych zamieszkujących południową część
Laosu. Następnie udamy się do Tadlo, znajdującego się na
północnej krawędzi płaskowyżu, obok wodospadu Xeset.
Po przerwie na lunch odwiedzimy grupę etniczną Alack oraz
Nge. W drodze powrotnej do Pakse zatrzymamy się przy
120 metrowym wodospadzie Tad Fane oraz na plantacji
kawy i herbaty. Powrót do Pakse.

 7. DZIEŃ: PAKSE – VIENTIANE
Śniadanie. Zwiedzanie Pakse oraz czas wolny. Po południu
transfer na lotnisko. Przelot do stolicy Laosu – Vientiane.
Zwiedzanie VIENTIANE: świątynia Wat Si Saket – uważana
za najstarszą oryginalną świątynię w Vientiane, świątynia
Haw Pha Kaew – będąca dawną świątynią królewską, Łuk
Triumfalny – Patouxai. Kolacja z pokazem tradycyjnych tańców laotańskich. Nocleg.
 8. DZIEŃ: VIENTIANE – HANOI
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Vientiane: kompleks świątynny ze
słynną złotą stupą Pha That Luang. Transfer na lotnisko. Przelot
do Hanoi. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg.
 9. DZIEŃ: HANOI
Śniadanie. Zwiedzanie HANOI – miasta, które zachowało kolonialny charakter. Przespacerujemy się, urokliwie położonym
nad jeziorem Hoan Kiem, Starym Miastem, gdzie znajdują się
liczne świątynie. Odwiedzimy Świątynię Literatury, świątynię
Quanh Thanh, pagodę Tran Quoc, plac Badinh z mauzoleum
przywódcy Wietnamu Ho Szi Mina, Muzeum Sztuk Pięknych
oraz Muzeum Historyczne, w którym znajduje się najbogatsza kolekcja sztuki ludu Czamów. Dla chętnych przejażdżka
rikszami po Starym Mieście Hanoi. Nocleg.
 10. DZIEŃ: HANOI – HA LONG
Śniadanie. Przejazd nad Zatokę Ha Long (lista UNESCO).
Nazwa zatoki oznacza „miejsce gdzie smok zszedł do morza”. W zatoce położonych jest ok. 1.600, w większości nie
zamieszkałych, wapiennych wysp wyrastających pionowymi
zboczami z morza. Zaokrętowanie na typowo wietnamskiej
dżonce, obiad i kolacja w czasie rejsu. Nocleg na dżonce.
 11. DZIEŃ: HA LONG – HANOI
Dla chętnych podziwianie wschodu słońca. Śniadanie na dżonce,
kontynuacja rejsu wśród wynurzających się z wody skał, oglądanie jaskiń. Obiad na dżonce. Przejazd do Hanoi, po drodze wizyta
w wiosce Dong Trieu, słynnej z m.in. niebiesko-białej, ręcznie
malowanej ceramiki. Zakwaterowanie w hotelu w Hanoi, nocleg.
 12. DZIEŃ: HANOI – HUE
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot i zwiedzanie miasta
HUE: rejs łodziami po rzece Huong, wizyta w 7-piętrowej
pagodzie Thien Mu, zwiedzanie cytadeli i grobowców Minh
Mang i Khai Dinh – cesarzy stolicy politycznej, kulturalnej
i religijnej Wietnamu za panowania dynastii Nguyen (lista
UNESCO), wizyta na rynku Dong Ba. Nocleg.
 13. DZIEŃ: HUE – HOI AN
Śniadanie. Przejazd do miasteczka Hoi An, po drodze podziwianie Marmurowych Gór oraz wykutej w skale wioski
NON NUOC. Zwiedzanie HOI AN (lista UNESCO): spacer
po dawnym porcie handlowym, wizyta w tradycyjnym chińskim domu, świątynia Phuc Kien, oglądanie 400-letniego
japońskiego krytego mostu, wizyta na miejscowym bazarze.
Obiad. Nocleg w Hoi An.
 14. DZIEŃ: HOI AN – DANANG – SAJGON
Śniadanie. Przejazd do Danang. Transfer na lotnisko, przelot
do Sajgonu. Zwiedzanie SAJGONU: dawny pałac prezydenta
Thieu, katedra Notre Dame, pagody Thien Hau i Giac Lam.
Przejazd przez tętniącą życiem i pełną sklepików chińską
dzielnicę Cholon, bazar Binh Tay. Obiad. Nocleg w Sajgonie.

 
15. DZIEŃ: SAJGON – CU CHI – TAJ NINH – SAJGON
Śniadanie, przejazd i zwiedzanie słynnych tuneli CU CHI,
które są symbolem walki o wolność. Wizyta w świątyni kaodaistycznej w TAY NINH. Powrót do Sajgonu. Czas wolny
na zakupy. Nocleg.
 16. DZIEŃ: SAJGON – DELTA MEKONG – SAJGON
Śniadanie. Dziś czeka nas całodzienna wycieczka do Delty
Mekongu. Jest to największa obszar hodowli ryżu w Wietnamie. Podczas podróży płynąć będziemy łodzią. Przepłyniemy
małymi kanałami wśród rozlewisk, pól, sadów oraz wiosek.
Obiad. W drodze powrotnej do hotelu postój i zwiedzanie
pięknej pagody Vinh Trang. Powrót do hotelu. Nocleg.
 17. DZIEŃ: SAJGON – WARSZAWA
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko, odlot do Warszawy.
 18. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
Wyprawę można połączyć z wyjazdem Birma – Kambodża
w terminach katalogowych. Szczegóły w B.P. Opal Travel.
Możliwość przedłużenia pobytu o indywidualny wypoczynek
na południu Wietnamu.

TERMIN I CENY: 

18 DNI

29.01.2019–13.02.2019

6950 PLN + 2290 USD

04.03.2019–19.03.2019

6950 PLN + 2290 USD

30.04.2019–15.05.2019

6950 PLN + 2290 USD

08.08.2019–23.08.2019

6950 PLN + 2290 USD

15.11.2019–30.11.2019

6950 PLN + 2290 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Luang Prabang, Sajgon –
Warszawa (przez jeden z europejskich i jeden z azjatyckich
portów lotniczych)
• przeloty w Laosie i Wietnamie, przejazdy mikrobusem lub
autokarem z klimatyzacją zgodnie z programem
• zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokojach 2-osobowych
z łazienką i klimatyzacją, nocleg na łodzi w czasie rejsu po
zatoce Ha Long
• śniadania w większości w formie bufetu, obiady lub kolacje
zgodnie z programem
• opiekę pilota B.P. Opal Travel na całej trasie oraz pilotów
lokalnych
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• promesę wizową do Wietnamu
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Laosu ok. 35 USD, wstemplowanie wizy wietnamskiej ok. 25 USD
• opłat lotniskowych ok. 50 USD
• posiłków nie ujętych w programie
• napojów do obiadów i kolacji
• zwyczajowych napiwków ok. 4 USD dziennie
• atrakcji fakultatywnych
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 665 USD
• dopłata do wysokiego sezonu 650 PLN

WWW.OPALTRAVEL.PL
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MALEZJA Z BORNEO, BRUNEI I SINGAPUR 

14 DNI

� Nowoczesne Kuala Lumpur � Bajecznie bogaty, ale równocześnie żyjący w harmonii z tradycją sułtanat Brunei Darussalam
� Spacer w koronach drzew borneańskiej dżungli � Wędrówka do jaskiń w Parku Narodowym Gunung Mulu
� Wizyta w Ośrodku Rehabilitacji Orangutanów w Kuching � Wypoczynek w samym sercu borneańskiej dżungli a następnie
w nadmorskiej miejscowości Damai � Wizyta w ultranowoczesnym państwie-mieście Singapurze
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – KUALA LUMPUR
Wylot z Warszawy do Kuala Lumpur.
 2. DZIEŃ: KUALA LUMPUR
Przylot do Kuala Lumpur, największego miasta Malezji. Przejazd przez Plac Merdeka pod wysokie na 452 metry bliźniacze
wieże Petronas Twin Towers – do 2004 roku będące najwyższym budynkiem świata. Wizyta w sąsiadującym z wieżami
parku miejskim. Nocleg w Kuala Lumpur.
 
3. DZIEŃ: KUALA LUMPUR – PUTRAJAYA –
BANDAR SERI BEGAWAN
Wczesne śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Kuala Lumpur:
przejazd do jaskiń Batu, będących równocześnie miejscem
kultu wyznawców hinduizmu (udział w modlitwach porannych). Zwiedzanie ogromnych jaskiń, w których znajdują się
kolorowe przedstawienia bóstw hinduskich. Wycieczka do
Putrajayi – administracyjnej stolicy Malezji: budynek Parlamentu (z zewnątrz) oraz ogromny meczet. Przejazd przez
imponujące mosty oraz obok budynków rządowych. Transfer
na lotnisko w Kuala Lumpur, wylot do Bandar Seri Begawan
w Brunei Darussalam – najstarszym w regionie sułtanacie.
Przejazd do hotelu, nocleg w Bandar Seri Begawan.
 4. DZIEŃ: BANDAR SERI BEGAWAN – MIRI
Śniadanie w hotelu. Poznawanie egzotycznego Bandar Seri
Begawan. Wycieczka łodziami do dzielnicy domów na palach
Kampung Ayer, nazywanej Wenecją Orientu. Wizyta w domu
mieszkańców Brunei. Przepłynięcie łodziami do dżungli na
obserwację endemicznych małp nosaczy. Powrót łodziami
do centrum Bandar Seri Begawan. Spacer po mieście: wizyta
w Regaliach Sułtana, które gromadzą imponującą kolekcję
podarunków dla sułtana Brunei. Przejście pod śnieżnobiały
meczet sułtana Omara Alego Suifaddiena, który poświęcony
jest pamięci ojca obecnego władcy (zwiedzanie z zewnątrz).
Przejazd do miasta Miri w Malezji. Nocleg w Miri.
 
5. DZIEŃ: MIRI – PARK NARODOWY GUNUNG
MULU
Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko, wylot do położonego w najbardziej niedostępnej części Borneo Parku
Narodowego Gunung Mulu (lista UNESCO). Obszar ten
został odkryty przez człowieka bardzo późno: dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku. Po przylocie transfer do
hotelu. Wycieczka łodziami oraz spacery na terenie Parku
Narodowego Gunung Mulu. Poznawanie lokalnych jaskiń: Jaskini Wiatru, Jaskini Czystej Wody, Jaskini Langa oraz Jaskini
Jeleni. Powrót do hotelu. Nocleg w hotelu w Gunung Mulu.
 
6. DZIEŃ: PARK NARODOWY GUNUNG MULU –
KUCHING
Śniadanie w hotelu. Canopy Walk, czyli spacer w koronach
drzew borneańskiej dżungli. Jest to najdłuższy Canopy Walk
na świecie (długość 480 metrów), równocześnie jeden z naj-
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bardziej imponujących. Przejazd na lotnisko, przelot samolotem (z przesiadką) do Kuching, stolicy malezyjskiej prowincji
Sarawak. Po przylocie spacer po kameralnym Starym Mieście,
łączącym wpływy architektury malezyjskiej, kolonialnej, indyjskiej i chińskiej. Przejdziemy wzdłuż zabytkowych budynków
dawnej kolonialnej administracji a następnie malowniczym
nadbrzeżem rzeki. Nocleg w Kuching.
 
7. DZIEŃ: KUCHING – OŚRODEK DZIKICH
ZWIERZĄT W MATANG – PARK NARODOWY BAKO
Wczesne śniadanie w hotelu. Wizyta w Ośrodku Dzikich
Zwierząt w Matang. W miejscu tym pomaga się rannym,
lub też osieroconym orangutanom, które po pomyślnie zakończonej rekonwalescencji mogą powrócić do życia w naturalnym środowisku. W ośrodku możemy zobaczyć różne
gatunki zwierząt występujących na Borneo: dzioborożce,
niedźwiedzie malajskie, krokodyle i wiele gatunków ptaków.
Przejazd autobusem publicznym do Parku Narodowego
Bako, uważanego za jeden z najpiękniejszych na Borneo.
Wycieczka łodziami, krótki spacer po parku. Przy odrobinie
szczęścia postaramy się odnaleźć rosnące tu dzbaneczniki
– mięsożerne rośliny oraz różne, żyjące tu gatunki małp,
między innymi sympatyczne nosacze. Powrót do Kuching.
Nocleg w Kuching.
 
8. DZIEŃ: KUCHING – BATANG AI
Śniadanie w hotelu. Transfer autobusem a następnie łodziami
przez tereny zamieszkałe przez ludność pierwotnych borneańskich plemion (Iban) do miejscowości Batang Ai. Nasza
trasa będzie wiodła przez obszar dziewiczy, z rzadka tylko
zamieszkały przez lokalne społeczności. Zakwaterowanie
w hotelu zbudowanym w stylu tradycyjnych borneańskich
długich domów. Nocleg w Batang Ai.
 
9. DZIEŃ: BATANG AI
Śniadanie w hotelu. Dzień wolny na odpoczynek w samym
sercu borneańskiej dżungli lub na poznawanie życia codziennego ludu Iban. Fakultatywnie możliwość rejsu łodzią, wizyt
w długich domach Ibanów oraz spacerów pośród dziewiczego
lasu deszczowego z poznawaniem ciekawych gatunków
roślin i ziół i ich odwiecznego, przekazywanego z pokolenia
na pokolenie zastosowania dla potrzeb ludowej medycyny.
Nocleg w hotelu w Batang Ai zbudowanym w stylu tradycyjnych długich domów.
 
10. DZIEŃ: BATANG AI – DAMAI
Śniadanie w hotelu. Powrót łodzią do Kuching a następnie
przejazd do nadmorskiej miejscowości Damai, słynącej z jednych z najpiękniejszych na Borneo plaż. Nocleg w Damai.
 
11. DZIEŃ: DAMAI: WYPOCZYNEK
Śniadanie w hotelu. Dzień wolny na wypoczynek w Damai.
Odpoczynek na plaży, fakultatywnie sporty wodne, np nurkowanie. Nocleg w Damai.

 
12. DZIEŃ: DAMAI – SINGAPUR
Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko w Kuching, wylot
do Singapuru. Przejazd do hotelu, wieczorem zwiedzanie
Singapuru metrem: wizyta w dzielnicy Little India, następnie
w Chinatown – miejscu osiedlania się pierwszych osadników z Chin (możliwość zakupu herbat oraz aromatycznych
przypraw na lokalnym bazarze, wizyta w świątyni buddyjskiej,
hinduskiej i w meczecie). Spacer po zabytkowej dzielnicy
kolonialnej (pomniki Rafflesa – założyciela współczesnego
Singapuru i Merliona – symbolu miasta). Nowoczesna dzielnica biznesowa Singapuru – jeden z najważniejszych ośrodków
finansowych świata. Nocleg w Singapurze.
 
13. DZIEŃ: SINGAPUR – WARSZAWA
Śniadanie w hotelu. Wycieczka na singapurską wyspę Sentozę, słynącą z pięknych plaż. Kilka godzin czasu wolnego
na wypoczynek, fakultatywnie dalsze zwiedzanie miasta (np
słynny ogród zoologiczny) lub zakupy. Przejazd na lotnisko,
wylot samolotem do Warszawy.
 14. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

14 DNI

23.02.2019–08.03.2019

5100 PLN + 1800 EUR

09.06.2019–22.06.2019

5100 PLN + 1800 EUR

02.09.2019–15.09.2019

5100 PLN + 1800 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Kuala Lumpur,
Singapur – Warszawa (z przesiadką) oraz wszystkie przeloty
wewnętrzne: Kuala Lumpur – Bandar Seri Begawan, Miru –
Gunung Mulu, Gunung Mulu – Kuching, Kuching – Singapur
(limit na bagaż rejestrowany: 20 kg/os.)
• zakwaterowanie w hotelach 3* i 4*
• transport autokarami i minibusami, łodziami oraz transportem
publicznym
• opiekę polskojęzycznego przewodnika na całości trasy (od
lądowania w Kuala Lumpur aż do wylotu z Singapuru)
• śniadania na całej trasie, przewodnik służy pomocą przy
wyborze restauracji i dań na obiady i kolacje
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• kwoty 320 EUR na bilety wstępu, opłaty lotniskowe i wylotowe oraz
napiwki (wpłacane na miejscu lokalnemu kontrahentowi)
• atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 750 EUR

NOWOŚĆ!

MALEZJA Z WYPOCZYNKIEM NA LANGKAWI

12 DNI

� Nowoczesne Kuala Lumpur � Poddrzewny spacer w pierwotnej dżungli Taman Negara � Malownicze plantacje herbaty
w Cameron Highlands � Spotkanie z orangutanami � Wypoczynek na rajskiej wyspie Langkawi
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Wylot z lotniska w Warszawie.
 2. DZIEŃ: KUALA LUMPUR
Przylot do Kula Lumpur. Transfer do hotelu. Po południu,
wyjazd z hotelu w celu zwiedzenia miasta. Trasa i obejmuje:
przejazd przez Lake Gardens; z przystankami w Narodowym
Meczecie Masjid Negara i na Placu Niepodległości. Stamtąd
wybierzemy się na krótki spacer do Central Market przy
zbiegu rzek Gombak i Klang – obok Masjid Jamek – jednego z pierwszych budynków wzniesionych w Kuala Lumpur.
Spacer po Chinatown, następnie udamy się do Kampung
Baru, typowej dzielnicy, gdzie większość domów wciąż jest
zbudowanych zgodnie z tradycyjną malejską architekturą.
Podróż kontynuujemy ku KLCC, aby zrobić świetną sesję
zdjęciową jednym z największych na świecie bliźniaczych
wież. Nocleg.
 
3. DZIEŃ: KUALA LUMPUR – MALAKKA – KUALA
LUMPUR
Śniadanie w hotelu. Rano wyjazd do Malakki, położonej
145 km na południe od Kuala Lumpur. Po przyjeździe do
miasta zobaczymy ruiny twierdzy Famosa, Plac Holenderski
i przejdziemy przez most nad rzeką Malakka skąd rozpoczniemy spacer ulicami starego miasta. Większość starych
budynków została odnowiona pod względem oryginalnego
zamysłu i przekształcone w niezwykłe sklepy. Następnie
rozpoczniemy rejs wzdłuż rzeki Malakka, z pokładu statku
będziemy obserwować budynki z holenderskimi i brytyjskimi wpływami architektonicznymi. Zwiedzimy Baba Nyonya
– muzeum w domu, następnie będziemy mieli okazję by
podziwiać Cheng Hoon Teng, najstarszą chińską świątynię
w Malezji (z 1645 roku) i Kampung Kling, najstarszy meczet
w Malacce. Ostatni przystanek podróży to Bukit China (Chińskie Wzgórze) – największy chiński cmentarz poza Chinami.
Powrót do Kuala Lumpur późnym popołudniem. Nocleg.
 
4. DZIEŃ: KUALA LUMPUR – TAMANA NEGARA
Po śniadaniu wyjazd do Kuala Tahan, przejazd trwa około
3–4 godziny. Po przyjeździe, rejestracja w biurze parku i niewielka opłata za wejście. Niewielkie opłaty są również nało-
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żone przez władze parku na każdy aparat i kamerę wniesioną
na teren parku. Wsiadamy na pokład łodzi, która zabierze
nas do lasu deszczowego Tamana Negara. Obiad w lodgu.
PO południu czas wolny. Około 20:30 rozpoczniemy nocną
wycieczkę po dżungli (lekki spacer) podczas której będziemy
odkrywać bogactwo flory i fauny tego obszaru. Nocleg.
 
5. DZIEŃ: TAMAN NEGARA
Śniadanie. W godzinach rannych wraz z przewodnikiem po
dżungli, powędrujemy w górę ku Bukit Teresek (Wzgórze Teresek). Przez pierwsze 500 metrów będziemy podążać płaską
i prostą ścieżką. Następnie zaczniemy wspinać się na szczyt
wzgórza. Skąd rozpoczniemy najbardziej ekscytującą część
wędrówki. Będziemy cieszyć się spacerem po najdłuższym na
świecie deptaku ukrytym pod baldachimem z koron drzew,
wzdłuż podwieszanego mostu, który umożliwia gościom
widok na bogatą i zróżnicowaną florę i faunę na samym
szczycie lasu. Całodzienna wycieczka obejmuje również Rapid
Shooting (spływ w drewnianych łódkach wartkimi kaskadami
Sungai Tembeling), obiad w lokalnej restauracji, krótką kąpiel
w rzece Abai i wizytę w osadzie Orang Asli. Kolacja i nocleg.
 
6. DZIEŃ: TAMAN NEGARA – WZGÓRZA
CAMERONA
O godzinie 9:00, wsiądziemy na pokład łodzi i przepłyniemy
przez rzekę, a następnie przejedziemy przez malownicze
górskie kręte drogi dżungli. Przejazd trwa około 5 godzinach.
Zakwaterowanie w hotelu. Po południu odwiedzimy plantację
herbaty i miejsca zamieszkania ludu Orang Asli. W lasach
Wzgórz Camerona (Cameron Highlands) wciąż żyją rdzenni
mieszkańcy plemion malajskich. Będziemy mogli zobaczyć jak
żyją oni w harmonii z ich naturalnym środowiskiem. Nocleg.
 
7. DZIEŃ: WZGÓRZA CAMERONA – BUKIT MERAH
– LANGKAWI
Śniadanie. Wyjazd w godzinach rannych. Przejedziemy do
Bukit Merah, jedyny ośrodek badawczy orangutanów na
Półwyspie Malezyjskim. Po krótkiej przeprawie łodzią dotrzemy na wyspę orangutanów, gdzie te wyjątkowe stworzenia
żyją na wolności. Ta wyjątkowa wyspa służy jako miejsce
hodowli, jak również centrum badań zachowań i edukacji,

aby lepiej zrozumieć te zagrożone gatunki. Z Bukit Merah,
godzina jazdy do królewskiego miasta Kuala Kangsar, gdzie
zwiedzimy meczet Ubudiah Mosque. Stamtąd, kontynuujemy
podróż w kierunku Langkawi. Nocleg w wybranym hotelu
na wyspie Langkawi.
 
8–10. DZIEŃ: LANGKAWI
Śniadanie. Wypoczynek na rajskich plażach wyspy Langkawi.
 11. DZIEŃ: LANGKAWI – KUALA LUMPUR
Śniadanie. Transfer na lotnisko w Langkawi. Przelot do Kula
Lumpur, a następnie do Europy.
 
12. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

12 DNI

11.02.2019–22.02.2019

5500 PLN + 1550 EUR

15.04.2019–26.04.2019

5500 PLN + 1550 EUR

22.07.2019–02.08.2019

5500 PLN + 1550 EUR

10.10.2019–21.10.2019

5500 PLN + 1550 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Kuala Lumpur –
Warszawa (z przesiadką)
• przelot wewnętrzny: Langkawi – Kuala Lumpur
• zakwaterowanie w hotelach 4*, w pokojach dwuosobowych
• śniadania, w Taman Negara 2 posiłki
• przejazdy prywatnym transportem z anglojęzycznym
przewodnikiem na czas zwiedzania, poza pobytem
w Taman Negara, gdzie wycieczki odbywają się z lokalnym
przewodnikiem w większych grupach
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• posiłków niewymienionych w programie
• atrakcji fakultatywnych

MJANMA (BIRMA): UŚMIECH BUDDY

15 DNI

� Birma – najbardziej odizolowany i najbogatszy kulturowo kraj Azji � Bagan – miasto tysięcy świątyń i pagód
� Spotkania z lokalnymi plemionami – „Kobiety Żyrafy” ludu Kayan oraz tatuujące twarze plemiona Chin
� Pływające ogrody na Jeziorze Inle oraz wiosłujący nogami rybacy z plemienia Intha

� Możliwość przedłużenia pobytu o wypoczynek w Ngapali – jednej z najbardziej dziewiczych i najpiękniejszych plaż na świecie
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie grupy na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie,
przy stanowisku Opal Travel. Przelot do Yangonu, największego miasta i dawnej stolicy Birmy – najbardziej tajemniczego
państwa Azji Południowo-Wschodniej.
 2. DZIEŃ: YANGON
Przylot do Yangon wczesnym popołudniem. Transfer i zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od
spaceru po słynnych ogrodach Mahabandoola położonych
w samym centrum miasta, otoczonych kolonialnymi budynkami w stylu wiktoriańskim. Następnie przejedziemy do świątyni
Chaukhtatgyi z posągiem 70-metrowego leżącego Buddy,
którego stopy są pokryte rzeźbionymi symbolami. Udamy się
nad malownicze jezioro Kandawgyi oraz pozłacaną królewską
barkę Karaweik. Na zakończenie dnia przejedziemy do liczącej
2500 lat pagody Shwedagon, najważniejszej i najbardziej
majestatycznej świątyni w Birmie, pokrytej kilkudziesięcioma
tonami złota oraz tysiącami diamentów, gdzie będziemy mogli
podziwiać buddyjskich mnichów w tradycyjnych, szkarłatnych szatach oraz miejscowych pielgrzymów recytujących
modlitwy przed licznymi posągami Buddy w promieniach
zachodzącego słońca.
 3. DZIEŃ: BAGAN
Wcześnie rano przelot do Baganu. Zwiedzanie starożytnego
miasta rozpoczniemy od wizyty na gwarnym rynku, dającej
wgląd w lokalną atmosferę i życie mieszkańców Baganu.
Dzień spędzimy na zwiedzeniu najważniejszych z ponad 2200
pagód i świątyń wybudowanych od XI do XIII wieku przez
ówczesnych władców Baganu. Na początek odwiedzimy
imponującą pagodę Shwezigon, wybudowaną ponad tysiąc lat
temu przez króla Anawrahta jako sanktuarium religijne oraz
świątynię Wetkyi-In Gubyaukgyi pokrytą licznymi freskami
z dżataką, opowieścią o poprzednich wcieleniach Buddy.

Następnie zwiedzimy sławną świątynię Ananda, najbardziej
okazałą budowlę w Bagnie, jak również pagodę Htilominlo, słynącą z dobrze zachowanych imponujących dekoracji
z piaskowca. Po południu odwiedzimy miejscowy warsztat
laki, żywicy używanej w tutejszej sztuce zdobniczej, gdzie
dowiemy się więcej o tradycyjnych metodach tworzenia
przedmiotów artystycznych, praktykowanych w Birmie od
stuleci. Na zakończenie dnia przejedziemy do jednej z najwyższych pagód w Baganie, skąd podziwiać będziemy malowniczy zachód słońca ponad setkami starożytnych świątyń.
 4. DZIEŃ: BAGAN
Rankiem fakultatywnie proponujemy lot balonem podczas
wschodu słońca nad tysiącami pogód antycznego miasta
Bagan. Przelot rozpoczyna się nad ranem od wypełnienia
gigantycznych balonów gorącym powietrzem. Trwający niecałą godzinę lot jest niezapomnianym przeżyciem, podczas
którego można podziwiać rozległą, wypełnioną niezliczonymi
świątyniami równinę Baganu, rzekę Irawadi aż po łańcuch
Gór Arakańskich. Powrót do hotelu na śniadanie. Dzisiaj
wyruszymy do wiosek wokół Baganu, gdzie będziemy mogli
zaobserwować codzienny, tradycyjny tryb życia większości
mieszkańców Birmy. Spacer przez lokalne osady wypełnione
skromnymi gospodarstwami rolnymi oraz zakładami rzemieślniczymi daje możliwość poznania lokalnych zwyczajów,
a serdeczni i otwarci Birmańczycy często zapraszają turystów
do swoich domów oraz z przyjemnością wdają się w rozmowę, chcąc podzielić się swoimi tradycjami oraz sposobem
życia. Następnie odwiedzimy słynne pagody Dhammayazika
z imponującą złotą kopułą oraz Dhammayangyi, największą
pogodę w Baganie. Po południu przejedziemy bryczką konną
po polnych drogach pomiędzy licznymi słynnymi pagodami
do przystani na rzece Irawadi. Będziemy podziwiać majestatyczny zachód słońca z pokładu tradycyjnej, drewnianej

łodzi podczas rejsu wzdłuż rzeki Irawadi obfitego w przepiękne krajobrazy pagód w promieniach zachodzącego słońca.
Wieczorem kolacja połączona z tradycyjnym birmańskim
przedstawieniem kukiełkowym.
 5. DZIEŃ: BAGAN – KANPETLET
Po śniadaniu rozpoczniemy czterodniową wyprawę samochodem terenowym krętymi oraz często nieutwardzonymi
drogami do stanu Chin, jednego z najbardziej odizolowanych
i nieodkrytych miejsc Birmy. Po około godzinie jazdy dotrzemy do miejscowości Chauk, gdzie po postoju na lokalnym
targu przekroczymy rzekę Irawadi i udamy się w kierunku
gór Arakańskich. Po lunchu w leżącej u podnóża gór wiosce
Kazunma przejedziemy przez malownicze, wyżej położone
tereny oferujące doskonałą okazję do zrobienia zdjęć okolicy.
Kolejnym przystankiem jest miejscowość Saw gdzie zatrzymamy się na popołudniową herbatę pochodzącą z lokalnych
wzgórz. Ostatnim punktem dzisiejszego dnia jest miejscowość
Kanpetlet, w której po raz pierwszy spotkamy się z kobietami z ludu Chin, które od stuleci tatuują swoje twarze oraz
przekuwają uszy lokalnymi ozdobami. Ze względu na swoje
położenie, w Kanpetlet panuje chłodniejszy, górski klimat.
 
6. DZIEŃ: KANPETLET – GÓRA WIKTORII –
WIOSKA AYE
Po śniadaniu w Kanpetlet przejedziemy około 15 kilometrów
do położonego na wysokości 2000 metrów miejsca rozpoczęcia wspinaczki na trzeci najwyższy szczyt Birmy, Górę
Wiktorii, pokrytą bujnym lasem tropikalnym i znajdującą się
w samym sercu rozległego i dziewiczego parku narodowego.
Wejście na górę zajmie nam około dwóch godzin i nie wymaga wcześniejszego doświadczenia lub też technicznego
przygotowania do wspinaczki. Trasa na liczący 3094 metrów
szczyt obfituje w przepiękne widoki i możliwość zobaczenia
rzadkich gatunków ptactwa. Po wejściu na szczyt będziemy
WWW.OPALTRAVEL.PL
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mogli podziwiać zapierającą dech w piersiach panoramę gór
Arakańskich. Lunch na szczycie góry. Po południu zwiedzanie wioski Aye, zamieszkałej przez plemiona Chin i Muun,
znanych z lokalnego zwyczaju tatuowania twarzy, noszących
na co dzień tradycyjne stroje Chin.
 7. DZIEŃ: WIOSKA AYE – MINDAT
Poranny przejazd do Mindat, uroczego, górskiego miasteczka,
które jest bazą dla malowniczych wędrówek do okolicznych
wiosek oraz poznawania lokalnej kultury i zwyczajów. Mindat
otoczony jest osadami, w których mieszają się różnorakie
religie, tradycje i zwyczaje. Pobliskie wioski zamieszkane są
zarówno przez birmańskich chrześcijan, nawróconych przez
francuskich misjonarzy w XIX wieku, buddystów, jak i animistów wierzących w tradycyjne duchy. Zwiedzanie miasteczka
oraz okolicznych osad, w których będziemy mieli kolejną
okazję poznania bliżej kultury ludów Chin z wytatuowanymi
twarzami. Obserwowanie lokalnego sposobu życia tutejszych
plemion trudniących się polowaniami i uprawą roli, żyjących
w pełnej symbiozie z otaczającymi je górami.
 8. DZIEŃ: MINDAT – BAGAN
Wizyta na porannym targu wypełnionym ręcznie wykonanymi
towarami oraz świeżymi produktami spożywczymi. Tutejszy
targ jest centrum życia miasteczka, na którym będziemy
mogli zaobserwować interakcje pomiędzy lokalnymi plemionami, które ściągają na zakupy z pobliskich wiosek i wzgórz.
Następnie udamy się w malowniczą podróż powrotną do
Baganu. Po drodze, liczne postoje w lokalnych wioskach
i podziwianie pięknych widoków. Postój w części pasma
górskiego Ponetaung Ponenyar z widokiem na stupy oraz
świątynie kultu lokalnych duchów. Lunch w jednej z lokalnych
wiosek. Ostatni postój w Pakokku oraz zwiedzanie świątyni
Hsihoshin. Po przybyciu do Baganu odpoczynek w hotelu.
 9. DZIEŃ: BAGAN – MANDALAY – AMARAPURA
Poranny przelot do Mandalay, dawnej królewskiej stolicy kraju
oraz kulturowego i religijnego centrum Birmy. W Mandalay
i jego okolicach żyje ponad połowa wszystkich mnichów
w kraju. Zwiedzanie rozpoczniemy od świątyni Mahamuni,
w której znajduje się najbardziej wielbiony wizerunek Buddy
w Birmie pokrywany codziennie przez wiernych dziesiątkami
warstw listków złota. Następnie przejedziemy do klasztoru
Mahagandayo, gdzie mieszka ponad tysiąc młodych mnichów.
Obserwuj jak zbierają jałmużnę i spożywają swój ostatni
posiłek w ciągu dnia o godzinie 11 rano. Birmańskich mnichów obowiązuje codzienny post od południa do poranka
następnego dnia. Zwiedzanie klasztoru Shwenandaw, jedynej ocalałej części XIX-wiecznego Pałacu Królewskiego
oraz pagody Kuthodaw, która z powodu znajdujących się
w niej 729 marmurowych płyt z wygrawerowanymi pismami
buddyjskimi, znana jest jako największa książka na świecie.
Następnie przejedziemy do Amarapura, dawnej stolicy kraju,
gdzie znajduje się ponad 200-letni, najdłuższy most tekowy
na świecie, wsparty na ponad tysiącu drewnianych pali. Będziemy podziwiać malowniczy zachód słońca na tle mostu
U Bein z pokładu tradycyjnej drewnianej łódki, delektując
się lokalnymi przekąskami.
 
10. DZIEŃ: MANDALAY – MINGUN – AVA –
SAGAING
Poranny rejs łódką wzdłuż rzeki Irawadi do Mingun, gdzie
znajduje się największa na świecie, choć nigdy niedokończona
pagoda, która po ukończeniu byłaby wyższa niż egipskie
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piramidy w Gizie. Zwiedzanie pagody Hsinbyume, białej
świątyni wybudowanej na wzór mistycznej góry Meru oraz
ogromnego 90-tonowego dzwonu z brązu. Następnie przejedziemy do Ava, stolicy królestwa od XIV do XVIII wieku. Po
przeprawie łódką przez rzekę przejazd tradycyjną bryczką
konną do imponującego, wykonanego w całości z drewna tekowego klasztoru Bagaya oraz zwiedzanie ruin fortu i pałacu
królewskiego. Przejazd do Sagaing, kolejnej dawnej stolicy,
wypełnionej setkami białych pagód i klasztorów, w których
mieszka ponad 3000 mnichów. Zwiedzanie pagody Kaunghmudaw z ogromną złotą kopułą. Przejazd na Sagaing Hill
skąd można podziwiać majestatyczny zachód słońca nad
otaczającymi wzgórze białymi pagodami.
 11. DZIEŃ: MANDALAY – PYIN OO LWIN
Po śniadaniu przejedziemy do leżącej dwie godziny drogi
od Mandalay górskiej miejscowości Pyin Oo Lwin. Podróż
obfita jest w piękną górzystą scenerię i malownicze widoki.
Położone wysoko w górach miasteczko zostało założone
w czasach kolonialnych przez Brytyjczyków jako miejscowość letniskowa i schronienie przed panującymi na niżej
położonych równinach upałami. Zwiedzanie rozpoczniemy
od kolorowego, miejscowego targu wypełnionego lokalnymi towarami oraz ogromną ilością różnorodnych gatunków
kwiatów. Następnie przejedziemy tradycyjną, brytyjską konną
dorożką przez miasto wypełnione kolonialnymi budynkami
do rozległych, przepięknych ogrodów botanicznych. Post-kolonialna, drewniano-ceglana architektura oraz liczne konne
bryczki przemierzające miasto tworzą wrażenie jakby Pyin
Oo Lwin nadal był pod rządami Brytyjczyków. Powrót do
Mandalay późnym popołudniem.
 12. DZIEŃ: JEZIORO INLE
Poranny przelot do Inle Lake. Przejazd do Nyaung Shwe,
tętniącego życiem miasteczka usytuowanego na brzegu Jeziora Inle. Dzień spędzimy zwiedzając łódką długie na 22 km
i szerokie na 11 km malownicze jezioro. Inle Lake zamieszkałe jest przez lud Intha, który wykształcił jedyną w swoim
rodzaju technikę wiosłowania nogami. Podziwiaj zbudowane
na jeziorze osady na palach oraz pływające ogrody i farmy,
przytwierdzone do dna za pomocą bambusowych pali. Następnie odwiedzimy świątynię Phaung Daw Oo, najświętsze
miejsce kultu religijnego w stanie Shan, w której znajduje
się pięć pokrytych złotem wizerunków Buddy, corocznie
obwożonych podczas procesji wokół jeziora, w pozłacanej
barce. Po południu odwiedzimy lokalne wioski trudniące
się lokalnym rzemiosłem, gdzie dowiemy się o tradycyjnych
metodach tkactwa jedwabiu, żłobieniu łodzi, produkcji tutejszych cygar oraz spotkasz lokalnych kowali i złotników.
Następnie zwiedzimy położony na jeziorze klasztor Nga
Phe Kyaung, znanego ze skaczących przez obręcze kotów,
oraz antycznych rzeźb Buddy. Podziwiaj malowniczy zachód
słońca na środku jeziora w drodze powrotnej do hotelu.
 DZIEŃ 13: JEZIORO INLE – INDEIN
Po śniadaniu udamy się na rotujący targ, odbywający się
każdego dnia w innej z wiosek wokół jeziora. Poranny targ
przyciąga nie tylko mieszkańców jeziora, ale także tubylców
z okolicznych terenów i jest świetną okazją do spotkania
ubranych w tradycyjne stroje ludów zamieszkujących pobliskie wzgórza. Następnie przepłyniemy łódką na zachodni
brzeg jeziora, gdzie znajduje się imponujący kompleks Indein
z tysiącami stup wtulonymi w pobliskie wzgórza i otoczonych

przez okoliczne wioski ludu Pa-O. Po południu przejedziemy
do położonej na wzgórzu winiarni Red Mountain, gdzie dowiemy się więcej o lokalnych metodach wytwarzania wina
oraz skąd można podziwiać malowniczy zachód słońca na
tle Jeziora Inle oraz pobliskich gór, delektując się czterema
lokalnie produkowanymi rodzajami wina.
 14. DZIEŃ: YANGON
Poranny przelot do Yangon, miasta w którym mieszają się
wpływy różnych kultur i religii. Wizyta w Katedrze Św. Maryi
wybudowanej w 1899, następnie w buddyjskiej świątyni
Sule Paya, gdzie wierni wypuszczają na wolność uwięzione
wcześniej ptaki oraz w ponad 100-letniej synagodze. W synagodze porozmawiamy z powiernikiem synagogi, który
opowie historię birmańskich Żydów. Przejazd na sławny,
blisko stuletni rynek Bogyoke, gdzie można znaleźć szeroką
gamę lokalnych pamiątek z Birmy, od wyrobów z laki po
kamienie szlachetne i biżuterię. Następnie zwiedzimy chińską
i indyjską dzielnicę miasta wypełnioną zatłoczonymi uliczkami
oraz straganami, aby z bliska poczuć lokalną atmosferę tego
niezwykle bogatego kulturowo miasta. Wieczorem transfer
na lotnisko i wylot z Yangon.
 15. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

15 DNI

08.02.2019–21.02.2019

5750 PLN + 1850 USD

25.03.2019–07.04.2019

5750 PLN + 1850 USD

05.08.2019–18.08.2019

5750 PLN + 1850 USD

20.11.2019–03.12.2019

5750 PLN + 1850 USD

WYJAZD INDYWIDUALNY

cena bez przelotu

W dowolnym terminie
realizowany od 2 osób

2570 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Yangon –
Warszawa (z przesiadką)
• przeloty lokalne: Yangon – Bagan, Mandalay – Heho, Heho –
Yangon
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelach 3*/ 4*
• śniadania
• opiekę polskojęzycznego pilota oraz angielskojęzycznych
lokalnych przewodników w Birmie
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• rejsy łodzią w Mandalay oraz po jeziorze Inle, bryczki konne
w Baganie oraz Ava, dorożka konna w Pyin Oo Lwin, łódka
w Amarapura (most U Bein) wraz z napojami oraz przekąskami,
przedstawienie kukiełkowe w Baganie
• codzienną wodę mineralną oraz jednorazowe ręczniki
odświeżające
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy turystycznej (e-visa: ok. 60 USD)
• zwyczajowych napiwków (ok. 4 USD/dziennie)
• opłat za atrakcje fakultatywne
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 650 USD

KLASYCZNA MJANMA (BIRMA) Z WYPOCZYNKIEM W NGAPALI 15 DNI
� Birma – najbardziej odizolowany i najbogatszy kulturowo kraj Azji � Bagan – miasto tysięcy świątyń i pagód
� Pływające ogrody na Jeziorze Inle oraz wiosłujący nogami rybacy z plemienia Intha
� Wypoczynek na plaży w Ngapali – jednej z najbardziej dziewiczych i najpiękniejszych plaż na świecie
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Wylot z Lotniska im. F. Chopina w Warszawie. Przelot do
Yangonu, największego miasta i dawnej stolicy Birmy – najbardziej tajemniczego państwa Azji Południowo-Wschodniej.
 2. DZIEŃ: YANGON
Przylot do Yangon o godzinie 11.10. Transfer i zakwaterowanie
w hotelu. Rozpoczęcie zwiedzania największego miasta Birmy
wraz z jego kolonialną architekturą i wpływami wielu kultur.
Yangon uznawany jest za miasto z największym nagromadzeniem budynków w stylu wiktoriańskim w całym regionie Azji
Południowo-Wschodniej. Spacer po ogrodach Mahabandoola
oraz wizyta w świątyni Chaukhtatgyi z 70-metrowym posągiem
leżącego Buddy, jednym z największych nie tylko w Birmie, ale
także w całej Azji. Przejazd nad królewskie Jezioro Kandawgyi
znajdujące się w samym centrum miasta, będące popularnym
miejscem spotkań i spacerów wśród mieszkańców miasta. Na
jeziorze znajduje się barka Karaweik używana w przeszłości
do spływów wzdłuż rzeki Irawadi. Na koniec dnia, wizyta
w pagodzie Shwedagon, najważniejszej i najbardziej majestatycznej świątyni w Birmie. Zachód słońca to najlepszy czas
na odwiedziny tego miejsca, spotkać wtedy można zarówno
przybywających z całego kraju pielgrzymów, jak i mieszkańców
Yangon, przychodzących pomodlić się po pracy. Atmosfery mistyczności tej blisko 2500-letniej świątyni dopełniają
zastępy buddyjskich mnichów w karmazynowych szatach.
W kompleksie świątynnym znajduje się także 8 ołtarzyków
odpowiadających 8 dniom tygodnia w kalendarzu birmańskim.
 3. DZIEŃ: BAGAN
Poranny przelot do Baganu, starożytnej stolicy Birmy. Po
wizycie na tętniącym życiem lokalnym targu, zwiedzanie
najciekawszych i najokazalszych spośród 2000 świątyń.
Mieniąca się na złoto pagoda Shwezigon to liczące ponad
1000 lat sanktuarium zbudowane przez króla Anawratha.
Przejazd do świątyni Ananda, imponującej swoją okazałością,
przez wielu uznawanej za najpiękniejszą świątynię Baganu. Po
południu ciąg dalszy zwiedzania, wizyta w świątyni Manuha,
jednej z najstarszych w Baganie, zawierającej trzy posągi
siedzącego Buddy oraz jeden przedstawiający Buddę osiągającego Nirwanę. Przejazd do warsztatu laki, czyli żywicy
wykorzystywanej do zdobienia lokalnych produktów rękodzielniczych. Ciąg dalszy zwiedzania najważniejszych oraz
tych mniej odwiedzanych świątyń. Na koniec dnia wejście
na pagodę Shwesandaw, z której rozpościera się widok na
równinę Baganu z mieniącymi się w promieniach zachodzącego słońca świątyniami. Kolacja połączona z tradycyjnym
birmańskim przedstawieniem kukiełkowym.
 4. DZIEŃ: BAGAN
AKTYWNOŚĆ FAKULTATYWNA: Przelot balonem podczas
wschodu słońca nad tysiącami pogód antycznego miasta
Bagan. Przelot rozpoczyna się nad ranem od wypełnienia
gigantycznych balonów gorącym powietrzem. Trwający niecałą godzinę lot jest niezapomnianym przeżyciem, podczas
którego można podziwiać rozległą, wypełnioną niezliczonymi
świątyniami równinę Baganu, rzekę Irawadi aż po łańcuch
Gór Arakańskich.
Powrót do hotelu na śniadanie. Dzisiaj wyruszymy do
wiosek wokół Baganu, gdzie będziemy mogli zaobserwować
codzienny, tradycyjny tryb życia większości mieszkańców
Birmy. Spacer przez lokalne osady wypełnione skromnymi
gospodarstwami rolnymi oraz zakładami rzemieślniczymi daje
możliwość poznania lokalnych zwyczajów, a serdeczni i otwarci Birmańczycy często zapraszają turystów do swoich domów

oraz z przyjemnością wdają się w rozmowę, chcąc podzielić
się swoimi tradycjami oraz sposobem życia. Następnie powrót
do Baganu i zwiedzanie słynnych pagód: Dhammayazika
z imponującą złotą kopułą oraz Dhammayangyi, największą
pogodę w Baganie. Po południu przejedziemy bryczką konną
po polnych drogach pomiędzy licznymi słynnymi pagodami
do przystani na rzece Irawadi. Będziemy podziwiać majestatyczny zachód słońca z pokładu tradycyjnej, drewnianej łodzi
podczas rejsu wzdłuż rzeki Irawadi obfitego w przepiękne
krajobrazy pagód w promieniach zachodzącego słońca.
 5. DZIEŃ: BAGAN – JEZIORO INLE
Poranny przelot do Heho. Przejazd nad Jezioro Inle do
Nyaung Shwe, tętniącego życiem miasteczka, z którego
wyruszają rejsy na jezioro. Całodzienny rejs po malowniczo położonym jeziorze to doskonała okazja na spotkanie
z rybakami ludu Intha, którzy doskonale opanowali sztukę
wiosłowania nogami, jednocześnie balansując oraz zarzucając
sieci na bardzo małej i wywrotnej łódce. Odwiedziny w zbudowanych na jeziorze wioskach na palach oraz znajdujących
się w nich warsztatach rzemieślniczych produkujących lokalną biżuterię, tkaniny oraz cygara. Podziwianie pływających
ogrodów i farm unoszących się na wodzie i przytwierdzonych
do dna bambusowymi tyczkami. Zwiedzanie pagody Phaung
Daw Oo, w której znajduje się pięć pokrytych złotem wizerunków Buddy, obwożonych corocznie podczas procesji po
wszystkich wioskach wokół jeziora. Na zakończenie rejsu po
jeziorze, wizyta w klasztorze Nga Phe Kyaung, znanym ze skaczących przez obręcze kotów oraz antycznych rzeźb Buddy.
Transfer łodzią do znajdującego się na brzegu jeziora hotelu.
 6. DZIEŃ: JEZIORO INLE
Poranna wizyta na rotującym targu, odbywającym się każdego
dnia w innej z wiosek na brzegach jeziora. Poranny targ
przyciąga nie tylko mieszkańców jeziora, ale także tubylców
z okolicznych terenów i jest doskonałą okazją do spotkania
ubranych w tradycyjne stroje ludów zamieszkujących pobliskie wzgórza. Przepłyniecie łódką na zachodni brzeg jeziora,
gdzie znajduje się sanktuarium Indein z tysiącami stup wtulonymi w pobliskie wzgórza i otoczonych przez okoliczne wioski
ludu Pa-O. Po południu przejazd do położonej na wzgórzu
winiarni Red Mountain, skąd można podziwiać malowniczy
zachód słońca na tle Jeziora Inle oraz pobliskich gór, delektując się czterema lokalnie produkowanymi rodzajami wina.
 7. DZIEŃ: INLE LAKE – KALAW/PINDAYA
AKTYWNOŚĆ FAKULTATYWNA: Poranny transfer do schroniska dla słoni Green Hill Valley w Kalaw. Położona wśród
zielonych wzgórz dolina jest sanktuarium założonym dla
starych i spracowanych słoni, dającym schronienie i opiekę
zwierzętom, które przez większość swojego życia zmuszone
były pracować w przemyśle wycinki drzew. W birmańskiej
kulturze słonie odgrywają szczególną rolę i są uważane za
oznakę szczęścia i pomyślności. Odwiedzając schronisko
będzie można spędzić cały dzień ze słoniami w ich naturalnym środowisku, będzie możliwość nakarmienia słoni, wykąpania się wraz z nimi w rzece oraz dobycia wiedzy o życiu
i zwyczajach tych pięknych zwierząt. Na miejscu istnieje
również możliwość skorzystania z innych aktywności, ukierunkowanych na poprawę życia słoni. Słonie w schronisku
mają doskonałe warunki, bardzo zbliżone do ich naturalnego
środowiska, liczba odwiedzających jest ograniczona tylko do
30 osób dziennie, a wpływy z wejściówek przeznaczane są
na utrzymanie schroniska. Poranny przejazd do Pindaya,
spokojnego miasteczka położonego wokół malowniczego

jeziora, z tętniącym życiem rynkiem i wspaniałymi widokami
na otaczającą̨ okolicę. Pindaya słynie z rozległej sieci jaskiń́,
które mieszczą̨ dziesiątki tysięcy błyszczących posągów Buddy. Miasteczko jest również̇ znane z ręcznie wykonywanych
ozdób. Zwiedzanie warsztatu produkującego tradycyjne papierowe parasole, gdzie można zaobserwować́ ręczny proces
produkcji, od papieru, aż do ręcznego zdobienia parasoli.
Pindaya jest zamieszkana przez plemiona Danu i Pa-O, wyróżniających się tradycyjnymi kolorowymi nakryciami głowy.
W drodze powrotne do hotelu zwiedzanie klasztoru Shwe
Yan Pyay, jednego z najczęściej utrwalanych na pocztówkach
drewnianego klasztoru – zachowanego w oryginale.
 8. DZIEŃ: JEZIORO INLE – PLAŻA NGAPALI
Poranny przelot z Heho do Thandwe. Zakwaterowanie i wypoczynek na plaży. Ngapali jest doskonałym miejscem do
kilkudniowego odpoczynku po zakończeniu objazdu głównych atrakcji Birmy. Dziewicze, usiane palmami wybrzeże
i turkusowe wody Oceanu Indyjskiego powodują, że Ngapali
określana jest zarówno przez ekspertów, jak i turystów jako
jedna z najbardziej dziewiczych i najlepszych plaż na świecie.
Ngapali ukryte jest w odległej zachodniej części kraju odizolowanej od reszty lądu górami. Ngapali oferuje odwiedzającym
kameralną atmosferę niewielkiej osady, której bliżej jest do
rybackiej wioski niż kurortu.
 9–13. DZIEŃ: PLAŻA NGAPALI
Wypoczynek na plaży. Ngapali to miejsce z jednym z najbardziej spektakularnych zachodów słońca na świecie. Możliwość
wykupienia na miejscu wycieczki łódką po okolicznych wysepkach oraz nurkowania z rurką (snorkeling) w krystalicznie
czystej wodzie.
 14. DZIEŃ: PLAŻA NGAPALI – YANGON
Przelot do Yangon około południa. Wylot z Yangon do Warszawy o godzinie 18.55.
 15. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy o 12.25.

TERMIN I CENY: 

15 DNI

26.01.2019–05.02.2019

5400 PLN + 2300 USD

26.04.2019–06.05.2019

5400 PLN + 2300 USD

09.08.2019–23.08.2019

5400 PLN + 2300 USD

07.11.2019–21.11.2019

5400 PLN + 2300 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Kuala Lumpur –
Warszawa (z przesiadką)
• przelot wewnętrzny: Langkawi – Kuala Lumpur
• zakwaterowanie w hotelach 4*, w pokojach dwuosobowych
• śniadania, w Taman Negara 2 posiłki
• przejazdy prywatnym transportem z anglojęzycznym
przewodnikiem na czas zwiedzania, poza pobytem
w Taman Negara, gdzie wycieczki odbywają się z lokalnym
przewodnikiem w większych grupach
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• posiłków niewymienionych w programie
• atrakcji fakultatywnych

WWW.OPALTRAVEL.PL

100

BIRMA, KAMBODŻA 

16 DNI

� Rejs łódkami po jeziorze Inle w Birmie i jeziorze Tonle Sap w Kambodży � Kompleks 2000 stup w Kak Ku � Starożytne miasto Pagan
� Przelot Siem Reap – Phnom Penh � Dwa posiłki dziennie � Bilety wstępu w cenie
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie grupy na Lotnisku w Warszawie. Wylot z Warszawy.
 2. DZIEŃ: RANGUN
Przylot do Rangun. Transfer i zakwaterowanie w hotelu.
Zwiedzanie Rangun.
 3. DZIEŃ: RANGUN
Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od spaceru po ogrodach
Mahabandoola położonych w samym centrum miasta, otoczonych kolonialnymi budynkami w stylu wiktoriańskim. Następnie przejedziemy do świątyni Chaukhtatgyi z posągiem
70- metrowego leżącego Buddy. Udamy się nad malownicze
jezioro Kandawgyi oraz pozłacaną królewską barkę Karaweik. Wizyta w Katedrze Św. Maryi wybudowanej w 1899,
następnie w buddyjskiej świątyni Sule Paya. Przejazd na
sławny, blisko stuletni rynek Bogyoke, gdzie można znaleźć
szeroką gamę lokalnych pamiątek z Birmy, od wyrobów z laki
po kamienie szlachetne i biżuterię. Na zakończenie dnia
przejedziemy do liczącej 2500 lat pagody Shwedagon, najważniejszej i najbardziej majestatycznej świątyni w Birmie.
 4. DZIEŃ: BAGAN
Wcześnie rano przelot do Baganu. Dzień spędzimy na zwiedzeniu najważniejszych z ponad 2200 pagód i świątyń wybudowanych od XI do XIII wieku przez ówczesnych władców
Baganu. Na początek odwiedzimy imponującą pagodę Shwezigon, następnie świątynię Wetkyi-In Gubyaukgyi pokrytą
licznymi freskami Następnie zwiedzimy sławną świątynię
Ananda, najbardziej okazałą budowlę w Bagnie, jak również
pagodę Htilominlo, słynną z dobrze zachowanych imponujących dekoracji z piaskowca. Po południu odwiedzimy
miejscowy warsztat laki. Wieczorem malowniczy zachód
słońca ponad setkami starożytnych świątyń.
 5. DZIEŃ: BAGAN
Rankiem fakultatywnie proponujemy lot balonem podczas
wschodu słońca nad tysiącami pogód antycznego miasta
Bagan Powrót do hotelu na śniadanie. Dzisiaj wyruszymy do
wiosek wokół Baganu, gdzie będziemy mogli zaobserwować
codzienny, tradycyjny tryb życia większości mieszkańców
Birmy. Następnie odwiedzimy słynne pagody Dhammayazika
z imponującą złotą kopułą oraz Dhammayangyi, największą
pogodę w Baganie. Po południu przejedziemy bryczką konną
po polnych drogach pomiędzy licznymi słynnymi pagodami
do przystani na rzece Irawadi. Majestatyczny zachód słońca
z pokładu tradycyjnej, drewnianej łodzi podczas rejsu wzdłuż
rzeki Irawadi.
 6. DZIEŃ: BAGAN- MANDALAY – AMARAPURA
Poranny przelot do Mandalay, dawnej królewskiej stolicy
kraju oraz kulturowego i religijnego centrum Birmy. Zwiedzanie świątyni Mahamuni, klasztoru Mahagandayo, gdzie
mieszka ponad tysiąc młodych mnichów. Obserwuj jak
zbierają jałmużnę i spożywają swój ostatni posiłek w ciągu
dnia o godzinie 11 rano. Zwiedzanie klasztoru Shwenandaw,
jedynej ocalałej części XIX-wiecznego Pałacu Królewskiego
oraz pagody Kuthodaw, znanej jest jako największa książka
na świecie. Następnie przejedziemy do Amarapura, gdzie

znajduje się ponad 200-letni, najdłuższy most tekowy na
świecie, wsparty na ponad tysiącu drewnianych pali. Podziwiaj malowniczy zachód słońca na tle mostu U Bein
z pokładu tradycyjnej drewnianej łódki.
 
7. DZIEŃ: MANDALAY – MINGUN – AVA – SAGAING
Rejs łódką wzdłuż rzeki Irawadi do Mingun, gdzie znajduje się
największa na świecie, choć nigdy niedokończona pagoda..
Zwiedzanie pagody Hsinbyume, białej świątyni wybudowanej
na wzór mistycznej góry Meru oraz ogromnego 90-tonowego
dzwonu z brązu. Następnie przejedziemy do Ava, stolicy
królestwa od XIV do XVIII wieku. Po przeprawie łódką przez
rzekę przejazd tradycyjną bryczką konną do imponującego,
wykonanego w całości z drewna tekowego klasztoru Bagaya
oraz zwiedzanie ruin fortu i pałacu królewskiego. Przejazd do
Sagaing, kolejnej dawnej stolicy, wypełnionej setkami białych
pogód i klasztorów w których mieszka ponad 3000 mnichów.
Zwiedzanie pagody Kaunghmudaw z ogromną złotą kopulą.
Przejazd na Sagaing Hill skąd można podziwiać majestatyczny
zachód słońca nad otaczającymi wzgórze białymi pagodami.
 8. DZIEŃ: JEZIORO INLE
Poranny przelot do Inle Lake. Przejazd do Nyaung Shwe,
tętniącego życiem miasteczka usytuowanego na brzegu
Jeziora Inle. Dzień spędzimy na jeziorze zwiedzając łódką
długie na 22 km i szerokie na 11 km malownicze jezioro.
Odwiedzimy świątynie Phaung Daw Oo, najświętsze miejsce
kultu religijnego w stanie Shan, oraz lokalne wioski trudniące
się rzemiosłem. Zachód słońca na środku jeziora w drodze
powrotnej do hotelu.
 9. DZIEŃ: JEZIORO INLE – INDEIN
Po śniadaniu udamy się na rotujący targ, odbywający się
każdego dnia w innej z wiosek wokół jeziora. Następnie
przepłyniemy do kompleksu Indein z tysiącami stup wtulonymi w pobliskie wzgórza i otoczonych przez okoliczne
wioski ludu Pa-O. Zachód słońca w winnicy.
 10. DZIEŃ: JEZIOR INLE – RANGUN
Przejazd znad Jeziora Inle do Pindaya, spokojnego miasteczka,
które słynie z rozległej sieci jaskiń, które mieszczą dziesiątki
tysięcy błyszczących posągów Buddy. Wieczorny przelot
do Yangon.
 11. DZIEŃ: RANGUN – BANGKOK – SIEM REAP
(KAMBODŻA)
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Bangkoku, a następnie do SIEM REAP w Kambodży. Transfer do hotelu
i odpoczynek po przelocie. Nocleg.
 12. DZIEŃ: ANGKOR WAT
Śniadanie. Dzień spędzimy w jednym z najbardziej niesamowitych miejsc na świecie – kamiennych świątyniach ANGKOR
WAT (UNESCO). Świątynie położone są w samym sercu
dżungli i rozciągają się na olbrzymim obszarze 100 km2.
Świątynie te to prawdziwe arcydzieło architektury światowej
i największa sakralna budowla na świecie. Przejedziemy przez
Bramę Południową, by obejrzeć świątynię Bayon, z której spogląda na zwiedzających dwieście szesnaście twarzy
z tajemniczym uśmiechem. Zobaczymy także Taras Słoni,
z którego oglądano publiczne ceremonie i parady, Taras Króla

Trędowatego, którego zewnętrzne mury ozdabiają siedzące
Apsary – niebiańskie tancerki i Ta Prom – świątynię, w której
pozostałości kamiennych budowli przeplatają się z ogromnymi korzeniami drzew. Powrót do Siem Reap. Nocleg w hotelu.
 13. DZIEŃ: JEZIORO TONLE SAP
Śniadanie. Następnie przejazd nad największe na Półwyspie
Indochińskim jezioro Tonle Sap. Znajdują się na nim pływające wsie rybackie i liczne osiedla na palach, które oglądać
będziemy podczas rejsu po jeziorze. Powrót do Siem Reap.
 14. DZIEŃ: SIEM REAP – PHNOM PENH
Śniadanie. Zwiedzanie świątyń położonych poza kompleksem
Angkor. Po południu transfer na lotnisko, przelot do Phnom
Penh – stolicy Kambodży położonej przy ujściu rzeki Tonie
Sap do Mekongu. Nocleg.
 15. DZIEŃ: PHNOM PENH – WARSZAWA
Śniadanie. Zwiedzanie PHNOM PENH: Pałac Królewski,
będący oficjalną siedzibą króla Kambodży na terenie którego znajduje się Srebrna Pagoda, Muzeum Narodowego
z bezcenną kolekcją rękodzieła oraz rzeźby khmerskiej, Pomnika Niepodległości upamiętniającego ofiary wojny oraz
Tuol Sleng – muzeum zbrodni popełnionych przez reżim Pol
Pota. Transfer na lotnisko, przelot do jednego z azjatyckich
portów lotniczych, a następnie do Warszawy.
 16. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

16 DNI

15.01.2019–30.01.2019

6995 PLN + 2295 USD

19.02.2019–05.03.2019

6995 PLN + 2295 USD

24.04.2019–09.05.2019

6995 PLN + 2295 USD

25.07.2019–09.08.2019

6995 PLN + 2295 USD

04.11.2019–19.11.2019

6995 PLN + 2295 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Rangun, Phnom Penh– Warszawa
(przez jeden z europejskich i azjatyckich portów lotniczych)
•p
 rzeloty w Birmie i Kambodży, przejazdy mikrobusem lub
autokarem z klimatyzacją zgodnie z programem
• zakwaterowanie w hotelach 3/4* w pokojach 2 os. z łazienką
i klimatyzacją
• ś niadania i obiady lub kolacje
•o
 piekę pilota B.P. OPAL TRAVEL na całej trasie oraz pilotów
lokalnych
•b
 ilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsy po jeziorach
•w
 izę do Birmy
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Kambodży (ok. 25 USD płatne na granicy)
• opłat lotniskowych w Birmie i Kambodży ok. 50 USD
• napojów do posiłków
• napiwków (ok. 4 USD dziennie)
• opłat za wycieczki fakultatywne
• dopłata do pokoju 1-osobowego 700 USD

WWW.OPALTRAVEL.PL
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MONGOLIA: KRAJ SZAMANÓW OD 4 OSÓB

16 DNI

� Bogata kultura i imponująca historia � Bezkresne stepy i pierwotna, dzika przyroda � Buddyjskie i szamanistyczne tradycje
� Rejs po najgłębszym jeziorze Mongolii � Pustynia Gobi � Płonące klify i skamieniałości dinozaurów
� Nocleg w jurtach przy autentycznej rodzinie koczowników � Kąpiele w gorących źródłach
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – UŁAN BATOR
Spotkanie na lotnisku w Warszawie, wylot do Ułan Bator.
 2. DZIEŃ: UŁAN BATOR
Przylot do Ułan Bator, po przylocie przejazd do centrum
miasta: Gandan – najważniejszy klasztor buddyjski stolicy
Mongolii, zwiedzanie Placu Czyngisa z budynkiem Parlamentu oraz pomnikami Suche Batora i mongolskich chanów
Czyngisa, Ugedeja i Kubiłaja. Wizyta w Narodowym Muzeum
Historii Mongolii oraz w Pałacu zimowym VIII Bogd-gegeena,
ostatniego chana Mongolii. Krótki występ folklorystyczny
z pokazem m.in. śpiewu gardłowego i pieśni długich. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny na odpoczynek. Nocleg
w hotelu 3* w Ułan Bator.
 
3. DZIEŃ: UŁAN BATOR – REZERWAT BAGA
GADZRYN CZULUU
Śniadanie. Wyjazd z Ułan Bator na południe, przejazd na obszar półpustyni do Rezerwatu Baga Gadzryn Czuluu, w którym żyją m.in. dzikie owce argal (największe owce świata).
Spacer po rezerwacie, cudowne źródełko koczowników, ruiny
buddyjskiej świątyni ufundowanej przez “szalonego świętego” – Dandzana Rawdżę, przywódcę religijnego i twórcę
teatru w Mongolii, przejazd do miejsca gdzie wypasał konie
Czyngis-chan. Nocleg w tradycyjnych mongolskich jurtach
w Baga Gadzryn Czuluu.
 
4. DZIEŃ: BAGA GADZRYN CZULUU – PŁONĄCE
KLIFY – BAJANDZAG (OAZA DRZEWEK
SAKSAUŁOWYCH)
Śniadanie. Przejazd na południe na teren właściwej pustyni Gobi. W godzinach wieczornych dotrzemy do słynnych
Płonących Klifów, które są miejscem jednych z najbardziej
spektakularnych znalezisk paleontologicznych. Przejazd do
Bajandzag, największej na Gobi oazy drzewek saksaułowych.
W jej cieniu w dawnych latach wypoczywali pielgrzymi, którzy
przemierzali szlak łączący Tybet i Mongolię. Nocleg w jurtach.
 
5. DZIEŃ: BAJANDZAG – GURWAN SAJCHAN
(TRZY PIĘKNOŚCI GOBI) – CHONGORYN ELS
(WYDMY UKOCHANEGO)
Śniadanie. Przejazd przez wąwóz w łańcuchu górskim Gurwan
Sajchan – Trzech Piękności Gobi (odcinek Ałtaju Gobijskiego).
Dla chętnych krótka wycieczka piesza. Przejazd do Chongoryn Els – największej ruchomej wydmy Mongolii, której
długość to ponad 100 kilometrów a wysokość 300 metrów.
Wieczorem wybierzemy się w przejażdżkę na wielbłądach.
W czasie wolnym będzie również można wspiąć się na wydmę. Nocleg w jurtach.
 6. DZIEŃ: CHONGORYN ELS – KLASZTOR ONGIJN
Śniadanie. Przejazd na północ przez malowniczy teren pustynny aż do położonego na terenie gobijskiej oazy klasztoru
Ongijn, który był niegdyś jednym z największych na Gobi.
Zatrzymywali się tu podróżujący z Tybetu do Mongolii dalajlamowie oraz liczni pielgrzymi. Klasztor był wielkim ośrodkiem
uniwersyteckim (posiadał cztery wydziały). Ruiny kilkudziesięciu świątyń znakomicie obrazują dawną wielkość klasztoru.
Wizyta w małym muzeum oraz odbudowanej kilkanaście
lat temu świątyni. Czas wolny na spacery po malowniczej
oazie. Nocleg w jurtach.
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7. DZIEŃ: KLASZTOR ONGIJN – WODOSPAD
OKRESOWY NA RZECE ORCHON
Śniadanie. Zjazd z pustyni Gobi, w godzinach popołudniowych dotrzemy do malowniczych stepów środkowej
Mongolii. Przejazd nad rzekę Orchon. Jest to teren parku
narodowego, równocześnie wpisany na Listę Dziedzictwa
UNESCO. Poznawanie dziewiczej przyrody w okolicach
wodospadu okresowego, możliwość wycieczek pieszych.
Nocleg w jurtach przy autentycznej rodzinie koczowników
(w tym miejscu nie będzie kabin prysznicowych).
 
8. DZIEŃ: KARAKORUM – CENCHER
Śniadanie. Przejazd na północ do Karakorum, dawnej stolicy
średniowiecznego Imperium Mongolskiego, największego
państwa w dziejach świata. Spacer po ruinach Karakorum (m.in.
przejście do słynnego kamiennego żółwia, który strzegł niegdyś bram pałacu chanów Mongolii). Wizyta w Erdene Dzuu –
najstarszym klasztorze buddyjskim w Mongolii. Przejazd przez
zielone mongolskie stepy do pięknie położonej miejscowości
uzdrowiskowej Cencher, nocleg w jurtach w Cencher.
 
9. DZIEŃ: GORĄCE ŹRÓDŁA W CENCHER
Śniadanie i przejażdżka konna. Całodniowy relaks w miejscowości Cencher. Kąpiele w ciepłych źródłach, fakultatywnie
tradycyjny mongolski masaż. Podczas pobytu w Cencher
będzie możliwość spróbowania kumysu i wyrabianych na
bazie jaczego mleka serów oraz jogurtów. Nocleg w jurtach
w Cencher.
 
10. DZIEŃ: CENCHER – CECERLEG – WULKAN
CHORGO
Śniadanie. Przejazd do miasteczka Cecerleg, uważanego za
najpiękniej położoną miejscowość w Mongolii. Zwiedzanie
miejscowego Muzeum Krajoznawczego, następnie przejazd
przez malowniczy rejon przełomu rzeki Czuluut do wygasłego
wulkanu Chorgo. Około półgodzinne wejście na wulkan, ze
szczytu którego rozpościera się piękna panorama okolicy.
Nocleg w jurtach w okolicy wulkanu.
 
11. DZIEŃ: JEZIORO TERCHIJN CAGAAN NUUR –
PRZEJAZD „TRASĄ FOTOGRAFÓW”
DO DŻARGALANT
Śniadanie. Czas wolny, fakultatywnie możliwość dodatkowych przejażdżek konnych. Przejazd na zachód, nad wysokogórskie jezioro Terchijn Cagaan Nuur. Przejazd niezwykle
piękną tak zwaną „Trasą Fotografów” do słynącej z gorących
wód miejscowości Dżargalant. Fakultatywnie możliwość
przejażdżki na zaprzęgu z jaków oraz sesji fotograficznej
w tradycyjnym mongolskim stroju. Zakwaterowanie w ośrodku zbudowanym przy ciepłych źródłach, nocleg w jurtach.
 
12. DZIEŃ: DŻARGALANT – MORON – JEZIORO
CHUBSUGUŁ
Śniadanie. Przejazd na północ do Moron, wizyta w Uuszigijn
Uuwer – pradawnym miejscu kultowym, gdzie zachowało się
kilkanaście powstałych kilka tysięcy lat temu kamiennych steli
z płaskorzeźbami przedstawiającymi podobizny jeleni oraz
słońca i księżyca – prastare totemy ludów Azji Centralnej.
Przejazd na północ nad Chubsuguł, drugie co do wielkości,
ale za to najgłębsze jezioro Mongolii. Nocleg w jurtach na
zachodnim brzegu Chubsugułu.

 
13. DZIEŃ: JEZIORO CHUBSUGUŁ
Śniadanie. Całodniowa penetracja okolic Chubsugułu. Wycieczka statkiem lub łodzią po jeziorze, przejazd do koczownicz4go obozowiska Caatanów – liczącego zaledwie około 200
osób ludu pochodzenia tureckiego, który od wieków trudni się
wypasem reniferów. Spotkanie z Caatanami w tradycyjnym
urcu – domostwie przypominającym tipi (UWAGA! Atrakcja ta
może być niedostępna, jeśli Caatani będą przebywać na zbyt
odległych koczowiskach). Wycieczka po zachodnim brzegu
jeziora Chubsuguł. Nocleg w jurtach nad Chubsugułem.
 
14. DZIEŃ: JEZIORO CHUBSUGUŁ
Tego dnia wcześnie rano nadamy większą część bagażu do
Ułan Bator (odbiór bagażu nastąpi następnego dnia). Prosimy
o pozostawienie ze sobą tylko rzeczy potrzebnych na 1 noc
– w osobnej torbie. Śniadanie. Dzień wolny na odpoczynek
nad Chubsugułem, możliwość spacerów po tajdze, kąpieli
w jeziorze lub fakultatywnie przejażdżek konnych i spotkania
z szamanem. Wieczorem krótki występ folklorystyczny z pokazem śpiewu gardłowego. Nocleg w jurtach nad jeziorem.
 
15. DZIEŃ: MORON – UŁAN BATOR
Śniadanie. Powrót znad Chubsugułu do Moron. Przelot do
Ułan Bator. Możliwość zakupów produktów wykonanych
z mongolskiego kaszmiru. Nocleg w hotelu 3* w Ułan Bator.
 
16. DZIEŃ: UŁAN BATOR – WARSZAWA
Śniadanie. Transfer na lotnisko i wylot z Ułan Bator do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

16 DNI

05.07.2019–20.07.2019

6500 PLN + 1780 EUR

09.08.2019–24.08.2019

6500 PLN + 1780 EUR

13.09.2019–28.09.2019

6500 PLN + 1780 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Ułan Bator –
Warszawa (z przesiadką w Moskwie)
• przelot wewnętrzny: Moron – Ułan Bator
• zakwaterowanie: hotel 3* w Ułan Bator, ośrodki jurt
turystycznych na trasie w Mongolii – jurty 2-os., sanitariaty
w oddzielnych budynkach, jeden nocleg w jurtach przy
obozowisku koczowników
• wyżywienie: śniadania na całej trasie, przewodnik służy
pomocą przy wyborze restauracji i dań na obiady i kolacje
• napoje i owoce na całej trasie
• przejazdy mikrobusami lub UAZ-ami, rejs statkiem po jeziorze
Chubsuguł, wszystkie transfery
• opiekę polskojęzycznego lokalnego przewodnika w Mongolii
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy mongolskiej (ok. 60 EUR)
• kwoty ok. 250 EUR na bilety wstępu oraz napiwki (wpłacane na miejscu
lokalnemu kontrahentowi)
• posiłków poza śniadaniami
• ew. dopłaty do pokoju/jurty jednoosobowej: 450 EUR

MONGOLIA: ŚLADAMI CZYNGIS-CHANA OD 4 OSÓB

11 DNI

� Bogata kultura, imponująca historia i nieskażona przyroda � Pustynia Gobi � Płonące klify i skamieniałości dinozaurów
� Nocleg w jurtach przy autentycznej rodzinie koczowników � Kąpiele w gorących źródłach � Słynne na cały świat kaszmiry
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – UŁAN BATOR
Spotkanie grupy na Lotnisku Okęcie w Warszawie – hala
odlotów przy stanowisku Opal Travel. Wylot z Warszawy
do Ułan Bator.
 2. DZIEŃ: UŁAN BATOR
Przylot do Ułan Bator, po przylocie przejazd do centrum miasta
i zwiedzanie: Gandan – najważniejszy klasztor buddyjski stolicy
Mongolii, Plac Czyngisa z budynkiem Parlamentu oraz pomnikami Suche Batora i mongolskich chanów Czyngisa, Ugedeja
i Kubiłaja. Wizyta w Narodowym Muzeum Historii Mongolii
oraz w Pałacu zimowym VIII Bogd-gegeena, ostatniego chana
Mongolii. Czas wolny na odpoczynek. Nocleg w hotelu.
 
3. DZIEŃ: UŁAN BATOR – REZERWAT BAGA
GADZRYN CZULUU
Śniadanie. Wyjazd z Ułan Bator na południe, przejazd na obszar półpustyni do Rezerwatu Baga Gadzryn Czuluu, w którym żyją m.in. dzikie owce argal (największe owce świata).
Spacer po rezerwacie, cudowne źródełko koczowników, ruiny
buddyjskiej świątyni ufundowanej przez “szalonego świętego” – Dandzana Rawdżę, przywódcę religijnego i twórcę
teatru w Mongolii, przejazd do miejsca gdzie wypasał konie
Czyngis-chan. Nocleg w tradycyjnych mongolskich jurtach
w Baga Gadzryn Czuluu.
 
4. DZIEŃ: BAGA GADZRYN CZULUU – DZUUT
DŻAS – PŁONĄCE KLIFY – BAJANDZAG (OAZA
DRZEWEK SAKSAUŁOWYCH)
Śniadanie. Przejazd do niewielkiego klasztoru Dzuut Dżas,
który powstał w XVIII wieku. Przejazd na południe na teren właściwej pustyni Gobi. W godzinach popołudniowych
dotrzemy do słynnych Płonących Klifów, które są miejscem
jednych z najbardziej spektakularnych znalezisk paleontologicznych. Przejazd do Bajandzag, największej na Gobi oazy
drzewek saksaułowych. Właśnie w jej cieniu w dawnych

latach wypoczywali pielgrzymi, którzy przemierzali szlak
łączący Tybet i Mongolię. Nocleg w jurtach.
 
5. DZIEŃ: BAJANDZAG – JOLYN AM (WĄWÓZ
SĘPÓW) – GURWAN SAJCHAN (TRZY
PIĘKNOŚCI GOBI) – CHONGORYN ELS (WYDMY
UKOCHANEGO)
Śniadanie. Przejazd przez wąwóz w łańcuchu górskim Gurwan
Sajchan – Trzech Piękności Gobi (odcinek Ałtaju Gobijskiego).
Dla chętnych krótka wycieczka piesza. Przejazd do Chongoryn Els – największej ruchomej wydmy Mongolii, której
długość to ponad 100 kilometrów a wysokość 300 metrów.
Wieczorem wybierzemy się w przejażdżkę na wielbłądach.
W czasie wolnym będzie również można wspiąć się na wydmę. Nocleg w jurtach.
 
6. DZIEŃ: CHONGORYN ELS – KLASZTOR ONGIJN
Śniadanie. Przejazd na północ przez malowniczy teren pustynny aż do położonego na terenie gobijskiej oazy klasztoru Ongijn, który był niegdyś jednym z największych na
Gobi. Zatrzymywali się tu podróżujący z Tybetu do Mongolii
dalajlamowie oraz liczni pielgrzymi. Klasztor był wielkim
ośrodkiem uniwersyteckim (posiadał cztery wydziały). Ruiny
kilkudziesięciu świątyń znakomicie obrazują dawną wielkość
klasztoru. Wizyta w małym muzeum oraz odbudowanej
kilkanaście lat temu świątyni. Spacery po malowniczej oazie.
Nocleg w jurtach.
 
7. DZIEŃ: KLASZTOR ONGIJN – WODOSPAD
OKRESOWY NA RZECE ORCHON
Śniadanie. Zjazd z pustyni Gobi, w godzinach popołudniowych dotrzemy do malowniczych stepów środkowej Mongolii.
Przejazd nad rzekę Orchon. Jest to teren parku narodowego, równocześnie wpisany na Listę Dziedzictwa UNESCO.
Poznawanie dziewiczej przyrody w okolicach wodospadu
okresowego, możliwość kąpieli pod wodospadem i wycie-

czek pieszych. Nocleg w jurtach przy autentycznej rodzinie
koczowników (w tym miejscu nie będzie kabin prysznicowych).
 
8. DZIEŃ: KARAKORUM – CENCHER
Śniadanie. Przejazd na północ do Karakorum, legendarnej
stolicy średniowiecznego Imperium Mongolskiego, największego państwa w dziejach świata. Spacer po ruinach
Karakorum (m.in. przejście do słynnego kamiennego żólwia,
który strzegł niegdyś bram pałacu chanów w Mongolii). Wizyta w Erdene Dzuu – najstarszym klasztorze buddyjskim
w Mongolii. Przejazd przez zielone mongolskie stepy do
pięknie położonej miejscowości uzdrowiskowej Cencher,
nocleg w jurtach w Cencher.
 
9. DZIEŃ: GORĄCE ŹRÓDŁA W CENCHER
Śniadanie i przejażdżka konna. Całodniowy relaks w miejscowości Cencher. Kąpiele w ciepłych źródłach, fakultatywnie tradycyjny mongolski masaż. Podczas pobytu w Cencher będzie
możliwość spróbowania kumysu i wyrabiania na bazie jaczego
mleka serów oraz jogurtów. Nocleg w jurtach w Cencher.
 
10. DZIEŃ: CENCHER – UŁAN BATOR
Śniadanie. Powrót do Ułan Bator. Możliwość zakupów produktów wykonanych z mongolskiego kaszmiru. Nocleg.
 
11. DZIEŃ: UŁAN BATOR – WARSZAWA
Wcześnie rano transfer na lotnisko i wylot z Ułan Bator
do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

11 DNI

05.07.2019–15.07.2019

6500 PLN + 1180 EUR

09.08.2019–19.08.2019

6500 PLN + 1180 EUR

13.09.2019–23.09.2019

6500 PLN + 1180 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Ułan Bator –
Warszawa (z przesiadką w Moskwie)
• przelot wewnętrzny: Moron – Ułan Bator
• zakwaterowanie: hotel 3* w Ułan Bator, ośrodki jurt
turystycznych na trasie w Mongolii – jurty 2-os., sanitariaty
w oddzielnych budynkach, jeden nocleg w jurtach przy
obozowisku koczowników
• wyżywienie: śniadania na całej trasie, przewodnik służy
pomocą przy wyborze restauracji i dań na obiady i kolacje
• napoje i owoce na całej trasie
• przejazdy mikrobusami lub UAZ-ami, rejs statkiem po jeziorze
Chubsuguł, wszystkie transfery
• opiekę polskojęzycznego lokalnego przewodnika w Mongolii
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy mongolskiej (ok. 60 EUR)
• kwoty ok. 250 EUR na bilety wstępu oraz napiwki (wpłacane na miejscu
lokalnemu kontrahentowi)
• posiłków poza śniadaniami
• ew. dopłaty do pokoju/jurty jednoosobowej: 450 EUR

WWW.OPALTRAVEL.PL
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MONGOLIA: DLA KONESERÓW

25 DNI

� Bogata w tradycje mongolska kultura � Noclegi w tradycyjnych mongolskich jurtach pod rozgwieżdżonym niebem
� Niezwykła gościnność nomadów, potomków Czyngis-chana � Dziewicza pustynia Gobi � Zielone stepy Changaju, mongolskie spa
w gorących źródłach i wulkan Chorgo � Miejsca szamańskiego kultu i kolorowe klasztory lamajskie � „Błękitna perła Mongolii” – Jezioro
Chubsuguł � Możliwość uczestniczenia w autentycznym seansie szamańskim
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – UŁAN BATOR
SPOTKANIE GRUPY NA LOTNISKU OKĘCIE
W WARSZAWIE – HALA
odlotów przy stanowisku Opal Travel. Wylot z Warszawy
do Ułan Bator.
 
2. DZIEŃ: PODRÓŻ DO MONGOLII, ODKRYWANIE
UŁAN BATOR
Przylot do Ułan Bator – stolicy Mongolii. Spacer po mieście: Aleja Pokoju (główna promenada miasta), zwiedzanie
Placu Czyngisa, najważniejszego punktu miasta z budynkiem Parlamentu i pomnikami chanów: Czyngisa, Ugedeja
i Kubiłaja oraz Suche Batora – bohatera rewolucji z 1921
roku. Odkrywając Ułan Bator jako miasto kontrastów: tradycji i nowoczesności, gdzie obok tradycyjnych mongolskich
jurt stoją socrealistyczne blokowiska, lamajskie świątynie
i nowoczesne wieżowce, dotrzemy do pałacu będącego
zimową rezydencją Bogd-chana, ostatniego mongolskiego
monarchy i przywódcy religijnego, zmarłego w 1924 roku.
Wizyta w Muzeum Czojdżin-lamy, dawnym klasztorze buddyjskim mongolskiej wyroczni państwowej, gdzie obejrzymy
niezwykłą ekspozycję poświęconą tej bardzo ważnej w dziejach Mongolii postaci. Koncert tradycyjnej muzyki z pokazem
słynnego śpiewu alikwotowego (gardłowego), tzw. ch öömij
(lista niematerialnego dziedzictwa UNESCO), pieśni długich,
tańca i sztuki wyginania. Wieczorny spacer po nowoczesnej
dzielnicy biznesowej. Nocleg w hotelu 3* w Ułan Bator.
 
3. DZIEŃ: DALSZE ZWIEDZANIE UŁAN BATOR
I PRZEJAZD NA PÓŁPUSTYNIĘ DO BAGA
GADZRYN CZULUU
Poranne modlitwy w klasztorze Gandan (jedyny klasztor, który
funkcjonował w czasie komunizmu, najważniejszy ośrodek
buddyzmu we współczesnej Mongolii), wizyta w świątyni
z wysokim na 26 metrów posągiem Buddy, klasztorze Gesera
i świątyni Bakula-rinpoczego. Odwiedziny w posiadającym
bezcenne zbiory Muzeum Sztuki im. Dzanabadzara. Wyjazd
mongolskimi bezdrożami w stronę Gobi. Przejazd przez zielone stepy do rezerwatu przyrody Baga Gadzryn Czuluu,
który znajduje się na półpustyni. Zobaczymy tu niezwykłe
formacje skalne, niewielką jaskinię, malownicze źródełko oraz
ruiny świątyni związanej z Dandzanem Rawdżą, nazywanym
"Szalonym Świętym", XIX-wiecznym przywódcą religijnym,
uważanym za twórcę teatru w Mongolii. Przejazd do miejsca,
gdzie wedle tradycji Czyngis-chan wypasał swoje stada oraz
gdzie odnaleziono grobowce ludu Hiung-nu (Hunów) sprzed
około dwóch tysięcy lat. Zapoznanie z jurtową etykietą oraz
ognisko powitalne inaugurujące nasz objazd mongolskiego
interioru. Nocleg w tradycyjnej mongolskiej jurcie.
 
4. DZIEŃ: MONGOLIA POŁUDNIOWA (GOBI):
PRZEJAZD PRZEZ MANDALGOW', CAGAAN
SUWRAGA I CHEWTEE BOSOOGIJN AGUJ DO
DALANDZADGAD
O świcie będzie możliwość odwiedzin w jurcie nomadów,
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przyglądania się porannemu parzeniu süütej caj – mongolskiej
herbaty z mlekiem i odrobiną soli oraz wypędzaniu zwierząt
gospodarskich na pastwisko oraz ich dojeniu. Przejazd do
Mandalgow' – stolicy ajmaku (prowincji) Dundgow', krótki
spacer po centrum. Przejedziemy następnie na właściwą
pustynię Gobi do Cagaan Suwraga, niezwykłej formacji skalnej, która widziana z daleka przypomina ruiny starożytnej
fortecy. Po drodze spotykać będziemy jurty mongolskich
koczowników oraz niesamowite, rozległe przestrzenie. Spacer
po skale oraz wejście do jaskini Chewtee Bosoogijn Aguj.
Przejazd na południe do Dalandzadgad – stolicy najsłabiej
zaludnionego ajmaku Mongolii, gdzie na obszarze równym
ponad połowie powierzchni Polski mieszka zaledwie 46
tysięcy osób, z czego niemal połowa w stolicy ajmaku. Nocleg
w Dalandzadgad lub w okolicy w hotelu klasy turystycznej
lub w tradycyjnej mongolskiej jurcie.
 
5. DZIEŃ: MONGOLIA POŁUDNIOWA (GOBI):
TREKKING W WĄWOZIE JOLYN AM, BAJANDALAJ,
GÓRY GURWAN SAJCHAN I WYDMA
CHONGORYN ELS
Wcześnie rano przejazd do Parku Narodowego Trzech Piękności Gobi, trekking w wąwozie Jolyn Am, na dnie którego
dzięki unikalnemu mikroklimatowi przez wiele tygodni letnich
utrzymuje się lód. Wąwóz zamieszkują stada dzikich argali
ałtajskich, największych owiec świata, wędrujących z łatwością po stromych skałach oraz koziorożców syberyjskich;
występują tu również orły i sępy. Przejazd na drugą stronę
pasma Gurwan Sajchan do najdłuższej, liczącej ponad 100
km długości i około 18 km szerokości, wędrującej wydmy
Mongolii, zwanej Chongoryn Els. Postój w somonie (najmniejsza jednostka podziału administracyjnego w Mongolii
– odpowiednik gminy) Bajandalaj, krótki spacer po osadzie.
Czas wolny pod wydmą, przejażdżki na wielbłądach i wizyty
w jurtach koczujących na tym obszarze nomadów. Nocleg
w tradycyjnej mongolskiej jurcie.
 
6. DZIEŃ MONGOLIA POŁUDNIOWA (GOBI):
BULGAN, OAZA DRZEW SAKSAUŁOWYCH
BAJANDZAG I PŁONĄCE KLIFY, ONGIJN CHIJD:
KLASZTOR I OAZA NAD RZEKĄ ONGI
Przejazd do somonu Bulgan (krótki spacer po osadzie) a następnie do oazy drzew saksaułowych Bajandzag. Staniemy
na szczycie Płonących Klifów, przy których w 1924 roku
ekspedycja paleontologów kierowana przez Roya Chapmana Andrewsa odkryła ogromne cmentarzysko dinozaurów.
Spacer po klifach, poszukiwanie jaj i szkieletów dinozaurów.
Przejazd do oazy przy klasztorze Ongijn Chijd – niegdyś był to
jeden z największych ośrodków buddyzmu na terenie pustyni
Gobi. Zatrzymywali się tu pielgrzymi wędrujący z Mongolii
do Tybetu, w 1905 roku klasztor odwiedził XIII Dalajlama.
Zwiedzanie ruin zniszczonego przez komunistów klasztoru,
czynnej świątyni, cudownego źródełka oraz niewielkiego muzeum klasztornego. Nocleg w tradycyjnej mongolskiej jurcie.

 
7. DZIEŃ 7 PRZEJAZD DO DOLINY ORCHONU
W GÓRACH CHANGAJ W MONGOLII
ŚRODKOWEJ, WODOSPAD OKRESOWY
ULAAN CUTGALAN
Opuszczamy pustynię Gobi wjeżdżając na zielone stepy
środkowej Mongolii. Przed wieczorem dotrzemy do doliny
rzeki Orchon (lista UNESCO), gdzie zatrzymamy się w okolicy wodospadu okresowego. Spacer nad rzekę Orchon, do
miejsca, gdzie po opadach deszczu tworzy się wodospad
Ulaan Cutgalan. Nocleg w tradycyjnych mongolskiej jurcie
przy rodzinie nomadów.
 
8. DZIEŃ: MONGOLIA ŚRODKOWA
(CHANGAJ): TREKKING DO KLASZTORU
TÖWCHÖN ORAZ CHARCHORIN
(DAWNE KARAKORUM)
Przejazd a następnie trekking do zbudowanego na skałach XVII-wiecznego klasztoru Töwchön (lista UNESCO),
w którym mieszkał i tworzył Dzanabadzar, najważniejszy
mongolski artysta, nazywany "Leonardem Da Vincim stepów". Wykonane przez niego rzeźby religijne wielokrotnie
prezentowane były w muzeach świata, również w Polsce.
Odwiedzimy tu malowniczo położone miejsca kultu, jaskinie
i punkty widokowe. Przejazd do Charchorin (dawne Karakorum, lista UNESCO), zwiedzanie stolicy średniowiecznego
Imperium Mongolskiego, które było największym pod względem powierzchni państwem w dziejach świata. Założone
przez chana Ugedeja miasto zostało zniszczone przez wojska
chińskie po upadku dynastii mongolskiej w Chinach. Na
gruzach Karakorum stoi dziś dumnie kamienny żółw, który
niegdyś strzegł bram do pałacu wielkich chanów. Ruiny
pochodzące ze stolicy w końcu XVI wieku posłużyły do
budowy klasztoru Erdene Dzuu (którego nazwa oznacza
Przybytek Drogocennych Klejnotów Buddy) – zwiedzimy
tu liczne świątynie z powstałym kilkaset lat temu niezwykle
cennym wyposażeniem. Klasztor otoczony jest murem ze
108 stup, którego długość wynosi ponad kilometr. Nocleg
w tradycyjnej mongolskiej jurcie.
 
9. DZIEŃ: MONGOLIA ŚRODKOWA (CHANGAJ):
CHAR BALGAS – DAWNA STOLICA UJGURÓW
I WYPOCZYNEK W GORĄCYCH ŹRÓDŁACH
W CENCHER
Przejazd do Char Balgas (dawne Kara Balgasun) – pochodzących z VIII wieku ruin stolicy imperium Ujgurów,
którzy w okresie tym władali ziemiami dzisiejszej Mongolii.
Wieczorem przejazd do cudownie położonej miejscowości
uzdrowiskowej Cencher, która słynie z gorących źródeł.
Pobyt w mongolskim 'spa'. Gorące źródła znane były wśród
mieszkańców Mongolii już w dawnych wiekach, upowszechniono je na szeroką skalę na przełomie XVI i XVII wieku.
Kąpiel w źródłach (basen, balie), tradycyjny mongolski masaż i przejażdżka konna, czas wolny na spacery po urokliwej
górskiej okolicy. Nocleg w tradycyjnej mongolskiej jurcie.

 
10. DZIEŃ: MONGOLIA ŚRODKOWA (CHANGAJ):
WYPOCZYNEK W GORĄCYCH ŹRÓDŁACH
W CENCHER, CECERLEG, PRZEŁOM RZEKI
CZULUUT, PRZEJAZD DO PARKU NARODOWEGO
TERCHIJN CAGAAN NUUR, WEJŚCIE NA WULKAN
CHORGO
Do południa wypoczynek w gorących źródłach, wycieczki po
okolicy lub przejażdżki konne. Przejazd do Cecerleg, stolicy ajmaku Archangaj, miasto to nazywane jest najładniej położoną
miejscowością Mongolii. Zwiedzimy tu Muzeum Etnograficzne, posiadające bogatą ekspozycję na temat kultury i folkloru
Mongolii. Zatrzymamy się przy malowniczym przełomie rzeki
Czuluut. Przejedziemy następnie do miejscowości Tariat, skąd
udamy się na obszar Parku Narodowego Terchijn Cagaan
Nuur, gdzie obejrzymy krater wygasłego wulkanu Chorgo
oraz Jaskinię Jednego Człowieka. Czas wolny na wycieczki
piesze lub konne po okolicy. Nocleg w tradycyjnej mongolskiej jurcie na wysokości około 2100 m n.p.m.
 
11. DZIEŃ: MONGOLIA ŚRODKOWA (CHANGAJ):
TERCHIJN CAGAAN NUUR, JASKINIA JEDNEGO
CZŁOWIEKA I PRZEJAZD "TRASĄ FOTOGRAFÓW"
DO DŻARGALANT
Czas wolny na wycieczki piesze lub konne po okolicy. Przejazd północnym brzegiem jeziora Terchijn Cagaan Nuur
i dalsza podróż niezwykle malowniczą tak zwaną Trasą Fotografów do miejscowości Dżargalant, w której znajdują się
gorące źródła oraz pięknie odnowiona drewniana świątynia
buddyjska Dżargalantyn Dugan (zwiedzanie tylko z zewnątrz).
Kąpiele termalne. Nocleg w tradycyjnej mongolskiej jurcie.
 
12. DZIEŃ: MONGOLIA PÓŁNOCNA
(CHUBSUGUŁ): PRZEJAZD NAD CHUBSUGUŁ ZE
ZWIEDZANIEM UUSZIGIJN ÖWÖRT
Przejazd do Mörön – stolicy ajmaku oraz pobliskiego stanowiska archeologicznego Uuszigijn Öwört (oczekuje na wpis
na listę UNESCO), gdzie znajduje się 14 datowanych na
epokę brązu kamiennych steli z podobiznami jeleni. Dalszy
przejazd na północ do miejscowości Chatgal, położonej na
południowym brzegu Chubsugułu (lista UNESCO), nazywanego "Błękitną Perłą Mongolii" i "Małym Bajkałem". Jezioro
o powierzchni ponad 2700 kilometrów kwadratowych jest
największym rezerwuarem słodkiej wody w Mongolii i drugim
po słonowodnym Uws w Mongolii Zachodniej największym
zbiornikiem kraju. Jest to jedno z najczystszych jezior świata: przejrzystość wody sięga w nim kilkudziesięciu metrów.
Nocleg w tradycyjnej mongolskiej jurcie.
 
13. DZIEŃ: MONGOLIA PÓŁNOCNA
(CHUBSUGUŁ): POBYT NAD CHUBSUGUŁEM
Pobyt nad Chubsugułem z programem poznawczym i wypoczynkowym. Jezioro należy do najpiękniejszych zakątków
Mongolii. Rejs po Chubsugule oraz wycieczka po jego zachodnim brzegu, spacery po tajdze i odwiedziny w miejscu
szamańskiego kultu. Czas wolny na kąpiel w jeziorze oraz
przejażdżki konne. Jeśli w okolicy będą w tym czasie przebywać Caatani (liczący około 200 osób lud pochodzenia tureckiego hodujący renifery i mieszkający w przypominających tipi
namiotach), odwiedzimy ich osadę. Dla chętnych możliwość
uczestnictwa w autentycznym seansie szamańskim. Nocleg
w tradycyjnej mongolskiej jurcie.
 
14. DZIEŃ: MONGOLIA PÓŁNOCNA
(CHUBSUGUŁ): PRZEJAZD DOLINĄ SELENGI DO
KLA SZTORU AMARBAJASGALANT
Przejazd na wschód przez dolinę Selengi – największej rzeki
Mongolii i stolice ajmaków Bulgan i Erdenet – drugie po Ułan
Bator największe miasto Mongolii (krótki postój w centrum
na zdjęcia) do klasztoru Amarbajasgalant (oczekuje na wpis
na listę UNESCO), który jest jednym z najciekawszych przykładów architektury religijnej w Mongolii – pochowano w nim
Dzanabadzara, mongolskiego artystę i przywódcę politycznego i religijnego. Nocleg w tradycyjnej mongolskiej jurcie.
 
15. DZIEŃ: POWRÓT DO UŁAN BATOR,
ZWIEDZANIE I OSTATNIE ZAKUPY
Po zwiedzeniu klasztoru Amarbajasgalant powrót do Ułan
Bator. Wizyta w Narodowym Muzeum Historii Mongolii.
Wieczorem czas wolny na zakup pamiątek i odzieży z produkowanego w Mongolii kaszmiru. Nocleg w hotelu 3*
w Ułan Bator.
 
16. DZIEŃ: PRZELOT DO ULAANGOM W KOTLINIE
WIELKICH JEZIOR, WYCIECZKA NAD JEZIORO
UWS
Przejazd na lotnisko, wylot do Ulaangom w Mongolii Zachodniej w Kotlinie Wielkich Jezior. Tego dnia pojedziemy
nad Uws (lista UNESCO), które jest największym jeziorem

Mongolii. Spacer po jego brzegu oraz po centrum Ulaangom.
Nocleg w hotelu klasy turystycznej.
 
17. DZIEŃ: MONGOLIA ZACHODNIA (KOTLINA
WIELKICH JEZIOR): PRZEJAZD PRZEZ REJON
CAGAAN SZUWUUT UUL, TÜRGEN UUL, ÜÜREG
NUUR, CHAMAR DAWAA I CAGAANNUUR DO
ÖLGIJ
Opuszczamy Ulaangom i podróżujemy na zachód, mijając na
trasie dwa obszary ścisłej ochrony: Cagaan Szuwuut i Türgen
Uul (krótkie postoje). Przejedziemy następnie nad pięknie
położone wysokogórskie jezioro Üüreg Nuur i miniemy mającą
2338 m n.p.m. Chamar Dawaa – przełęcz w paśmie Ałtaju.
W godzinach popołudniowych dotrzemy do miasteczka Cagaannuur oraz do Ölgij – stolicy najdalej na zachód wysuniętego ajmaku Mongolii. Większość mieszkańców tego regionu
stanowią Kazachowie, wyznający pokojową postać islamu,
w krajobrazie miasta zobaczyć można meczety, muzułmańskie sklepiki i restauracje z kuchnią halal. Po przyjeździe do
Ölgij wizyta w lokalnym muzeum, w którym dużo miejsca
poświęcono mniejszościom etnicznym Mongolii Zachodniej
i ich tradycyjnej kulturze. Nocleg w hotelu klasy turystycznej.
 
18. DZIEŃ: MONGOLIA ZACHODNIA (KOTLINA
WIELKICH JEZIOR): POZNAWANIE PARKU
NARODOWEGO ALTAJ TAWAN BOGD
Całodniowa wycieczka do Parku Narodowego Altaj Tawan
Bogd, którego nazwa oznacza Pięciu Świętych Ałtaju. Jest
to jeden z najpiękniejszych i najtrudniej dostępnych rejonów Mongolii. W tutejszym krajobrazie dominują wysokie
na ponad 4 tysiące metrów szczyty (właśnie tu znajduje
się najwyższe wzniesienie kraju) i pięknie położone jeziora.
Odnaleziono tu prehistoryczne stanowiska archeologiczne
i rysunki naskalne. Park zamieszkują nomadzi (głównie Kazachowie), wielu z nich trenuje do polowań orły przednie.
Wycieczki samochodowe i piesze po parku, poznawanie
życia codziennego tutejszych mieszkańców i tradycji tresury i polowań z orłami przednimi. Nocleg w tradycyjnej
kazaskiej jurcie.
 
19. DZIEŃ: MONGOLIA ZACHODNIA (KOTLINA
WIELKICH JEZIOR): PRZEJAZD PRZEZ OKOLICE
TOLBO NUUR, CHASZAATYN DAWAA I PARK
NARODOWY CAMBAGARAW UUL DO CHOWD
Udajemy się nad jezioro Tolbo Nuur a następnie przez przełęcz Chaszaatyn Dawaa (2561 m n.p.m.) przejeżdżamy do
Parku Narodowego Cambagaraw, który chroni przyrodę
szczytu Cambagaraw (4202 m n.p.m.), na wierzchołku którego przez cały rok utrzymuje się biała czapa śniegu. Miejsce
to słynie ze znakomitych treserów orłów. Kolejna wizyta
w kazaskiej jurcie a następnie przejazd do miasta Chowd,
stolicy ajmaku. Nocleg w hotelu klasy turystycznej w Chowd.
 
20. DZIEŃ: MONGOLIA ZACHODNIA (KOTLINA
WIELKICH JEZIOR): CHOWD I PRZELOT DO UŁAN
BATOR
Jeżeli czas przed wylotem do Ułan Bator na to pozwoli,
udamy się do Parku Narodowego Char Us Nuur, który chroni
przyrodę dwóch słonowodnych jezior Mongolii Zachodniej:
Char Us Nuur i Char Nuur. Spacer po centrum Chowd, przejazd na lotnisko i wylot do Ułan Bator. Przejazd do hotelu
3*, nocleg.
 
21. DZIEŃ: MONGOLIA WSCHODNIA (CHENTEJ):
WYCIECZKA DO PARKU NARODOWEGO
GORCHI-TERELDŻ, POMNIKA TONIUKUKA, 40
METROWEGO POMNIKA CZYNGIS-CHANA
I MIASTA ÖNDÖRCHAAN
Przejazd do Parku Narodowego Gorchi – Tereldż, który chroni
różnorodne krajobrazy: porośnięte lasem góry, rozległe stepy,
fantazyjne formacje skalne i krystalicznie czyste rzeki. Krótka
wycieczka piesza po okolicy – zobaczymy kilkudziesięciometrową Skałę – Żabę (mong. Melchij Chad) oraz zbudowaną na
skale buddyjską świątynię Arjabal. Przejazd do datowanego
na VIII wiek pomnika Toniukuka. Stella z napisem w starotureckim piśmie runicznym upamiętnia tureckiego wodza,
który na przełomie VII i VIII wieku rządził terenami dzisiejszej
Mongolii. W otoczeniu pomnika znajdują się też inne prastare, otaczane czcią figury. Przejazd do Condżin Boldog,
gdzie zobaczymy zbudowany w 2008 roku (największy na
świecie – ma 40 metrów wysokości) pomnik Czyngis-chana.
Twórca Imperium Mongolskiego zasiada na koniu i spogląda
na wschód (w kierunku okolic, gdzie przyszedł na świat).
Przejazd do miasta Öndörchaan, stolicy ajmaku. Zwiedzimy
tu zabytkowy pałac – rezydencję Secen-chanów (władcy
wschodniej Mongolii od XVI aż do początku XX wieku),
w którym mieści się Muzeum Etnograficzne. Zobaczymy

również ciekawą prehistoryczną figurę kamiennego człowieka
(mong. chün czuluu), zwaną potocznie ''kamienną babą''.
Nocleg w hotelu klasy turystycznej.
 
22. DZIEŃ:MONGOLIA WSCHODNIA (CHENTEJ):
PODRÓŻ DO PARKU NARODOWEGO ONON
BALDŻ, WIZYTA W DADAL – W MIEJSCU, GDZIE
URODZIŁ SIĘ CZYNGIS-CHAN
Przejazd przez rozległe wyżyny na północ do Parku Narodowego Onon Baldż w górach Chentej. Krótka wycieczka
piesza po malowniczej, porośniętej lasem okolicy. Teren ten
uważany jest przez Mongołów za miejsce narodzin Temudżyna – przyszłego Czyngis-chana. Zatrzymamy się w miejscowości Dadal, zobaczymy tu ogromny kamień, który stoi
podobno w miejscu gdzie przyszedł na świat Temudżyn.
Samo miasteczko zamieszkałe jest przede wszystkim przez
Buriatów (grupę etniczną pokrewną Mongołom), zamiast
wojłokowych jurt w jego krajobrazie dominują drewniane
budynki. Nocleg w hotelu klasy turystycznej.
 
23. DZIEŃ: MONGOLIA WSCHODNIA (CHENTEJ):
PODRÓŻ W OKOLICE ŚWIĘTEJ GÓRY BURCHAN
CHALDUN, RUINY ÖGLÖGCZIJN CHEREM I DO
KLASZTORU BALDAN BEREEWEN
Wyruszamy w podróż przez okolice miejscowości Binder
i Batszireet do muru zwanego "Zamkiem Czyngis-chana"
(mong. Öglögczijn Cherem, dosłownie: "Mur Jałmużników").
Następnie udamy się w okolice góry Burchan Chaldun (lista UNESCO). Przekazy historyczne potwierdzają, że sam
Czyngis-chan oddawał jej cześć, pielgrzymowali tu też inni
chanowie. W okolicy tej urodził się teź słynny generał Subedej, który wygrał największą ilość bitw w dziejach świata.
Ten dowódca armii mongolskiej kierował 20 kampaniami
wojennymi, w trakcie których podbił 32 narody i 65 krotnie
pokonał przeciwników w bitwie, a w zwycięskim pochodzie
przez świat dotarł aż do Legnicy (skąd zawrócił, ale nie z powodu przegranej, lecz na wieść o śmierci chana Ugedeja).
Tego dnia zawitamy również do wspaniałego, XVII-wiecznego
klasztoru Baldan Bereewen (lista UNESCO), który jest jednym
z najważniejszych zabytków Mongolii. Klasztor znajduje się
w przepięknej, górskiej okolicy. W okresie świetności był to
prężny ośrodek naukowy i wydawniczy (mieszkało tu 8 tysięcy
mnichów). Zobaczymy tu główną świątynię Cogczin Dugan
oraz wykonane przez mnichów rysunki naskalne i wyryte
na skałach modlitwy (mantry). Przejazd na zachód: miniemy
okolice jeziora Chöch Nuur, nad którym w 1206 roku Czyngis został ogłoszony kaganem – wielkim chanem. Moment
ten uchodzi za początek dziejów Imperium Mongolskiego.
Nocleg na trasie do Ułan Bator w hotelu klasy turystycznej.
 
24. DZIEŃ: OKOLICE UŁAN BATOR: PARK
NARODOWY CHUSTAJN NURUU
Przejazd do Parku Narodowego Chustajn Nuruu, w którym żyją reintrodukowane w Mongolii najmniejsze i jedyne
dzikie konie – konie Przewalskiego. Będziemy próbowali je
zobaczyć. Na terenie parku występują również antylopy,
gazele, jelenie, wilki i manule (dzikie koty). Nocleg w hotelu
3* w Ułan Bator.
 
25. DZIEŃ: POWRÓT DO POLSKI
Przejazd na lotnisko, wylot z Mongolii i przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

16 DNI

20.05.2019–13.06.2019

5000 PLN + 2370 EUR

05.07.2019–20.07.2019

5000 PLN + 2370 EUR

09.08.2019–24.08.2019

5000 PLN + 2370 EUR

13.09.2019–28.09.2019

5000 PLN + 2370 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• noclegi na całej trasie: hotele 3*, hotele klasy turystycznej
i tradycyjne mongolskie jurty (jurty 2 i 3 osobowe)
• ś niadania każdego dnia (pilot służy pomocą przy wyborze dań
na obiady i kolacje)
•o
 piekę polskojęzycznego przewodnika
• transport w Mongolii
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletu lotniczego do/z Mongolii: ok 3500-4800 PLN
• kosztu wizy mongolskiej: ok 60 EUR
• obowiázkowego pakietu na bilety wstępu, atrakcje wymienione w programie
i napiwki (300 EUR dla wersji 16 dniowej lub 400 EUR dla wersji 25
dniowej)
• wyżywienia
• dopłata do pokoju 1 os. / jurty 1 os.: 750 EUR

WWW.OPALTRAVEL.PL
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NEPAL I BHUTAN

16 DNI

� Majestat Himalajów � Jeep safari w Parku Chitwan � Bhutan – najbardziej strzeżone himalajskie królestwo
� Klasztor Tygrysie Gniazdo
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie grupy na międzynarodowym Lotnisku Okęcie
w Warszawie. Przelot do Kathmandu przez jeden z europejskich portów lotniczych.
 2. DZIEŃ: KATHMANDU – NAGARKOT
Przylot do Kathmandu. Przejazd do Nagarkot, miejscowości
położonej w górach wschód od Kathmandu, na wysokości
2099 m n.p.m. Zakwaterowanie. Czas po południu można
wykorzystać na spacer do pobliskiej wioski. Kolacja i nocleg.
 
3. DZIEŃ: NAGARKOT – BHADGOAN –
KATHMANDU
Wcześnie rano, z tarasu hotelu, przy dobrej pogodzie można
obejrzeć całe pasmo Himalajów od Dhaulagiri na wschodzie
do Kanczendzongi i Mt. Everest na zachodzie. Śniadanie.
Wyjazd w kierunku Kathmandu, po drodze wizyta w Bhadgoan, mieście o średniowiecznym charakterze. Wizyta w Pashupatinath, hinduistycznym sanktuarium i w Bodhnath,
gdzie znajduje się największa na świecie stupa buddyjska.
Kolacja i nocleg.
 
4. DZIEŃ: KATHMANDU – PATAN – BHAKTAPUR –
KATHMANDU
Śniadanie. Zwiedzanie Pacu Durbar z zespołem świątyń
i pałaców oraz Domu Żywej Bogini Kumari. Wizyta w zabytkowym centrum miasteczka Patan, a następnie przejazd do
Bhaktapur, zwiedzanie Złotej Bramy, Pałacu Królewskiego
(z zewnątrz), Świątyni Njatapola. Kolacja i nocleg.
 
5. DZIEŃ: KATHMANDU – PARK NARODOWY
CHITWAN
Śniadanie. Wyjazd do Parku Narodowego CHITWAN (lista
UNESCO). Zakwaterowanie w lodge’u. W parku można obserwować dzikie zwierzęta w ich naturalnym środowisku.
Po obiedzie piesza wycieczka do ośrodka hodowli słoni,
safari na słoniach – możliwość spotkania dzikich zwierząt
w dżungli. Kolacja i nocleg.
 
6. DZIEŃ: PARK NARODOWY CHITWAN
Wcześnie rano piesza wycieczka w dżungli, obserwacja
ptaków. Śniadanie. Wycieczka do ośrodka hodowli słoni,
a po obiedzie jeep safari, zwiedzanie ośrodka rozmnażania
aligatorów i wycieczka łodzią po rzece Rapti. Kolacja i nocleg
w lodge’u. W zależności od pogody program w Chitwan może
ulegać niewielkim zmianom.
 
7. DZIEŃ: CHITWAN – POKHARA
Rano spacer do pobliskiej wioski. Śniadanie. Przejazd przez
„Małe Himalaje” do Pokhara miejscowości położonej nad
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himalajskim jeziorem Phewa, w pobliżu masywu Annapurny.
Dzięki położeniu w dolinie i temperaturom wyższym o kilka stopni niż w Kathmandu, okolice porasta subtropikalna
roślinność. Kolacja, nocleg.
 
8. DZIEŃ: POKHARA
Przy sprzyjającej pogodzie, wczesnym rankiem przejazd do
Sarangkot, na wschód słońca. Śniadanie. Czas wolny. Dla
chętnych rejs po jeziorze (dodatkowo płatny). Po południu
przejazd do Muzeum Gór poświęconego m.in. historii himalaizmu. Czas wolny. Kolacja i nocleg
 
9. DZIEŃ: POKHARA – KATHMANDU
Śniadanie. Przejazd malownicza trasą do stolicy Nepalu
– Kathmandu. Zwiedzanie stupy buddyjskiej na szczycie
wzgórza Swajambhunath (wejście po 365 schodach). Przyjazd
do Kathmandu, kolacja z pokazem tańca i nocleg w hotelu.
 
10. DZIEŃ: KATHMANDU – PARO – THIMPHU
Śniadanie. Przelot do Paro, stolicy Bhutanu. Jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwolą, będzie okazja obejrzeć z samolotu
najwyższe szczyty Himalajów. Z Paro przejazd w kierunku
Thimphu przez Dolinę Paro, wzdłuż rzeki Pa Chu, mijając
po drodze Ta Dzong i Paro Dzong. Wieczorem zwiedzanie
Memoriał Chorten – uważanej za jedną z najpiękniejszych
w Bhutanie stup. Kolacja i nocleg w Thimphu.
 
11. DZIEŃ: THIMPHU
Śniadanie. Wycieczka po mieście i odwiedziny w Bibliotece
Narodowej, przechowującej wiekowe zbiory buddyjskich manuskryptów. Odwiedziny w szkole malarstwa, gdzie wykłada
się sztukę tworzenia tradycyjnych bhutańskich malowideł
oraz w Muzeum Tekstyliów i Muzeum Folklorystycznym.
Oglądanie Taschichhodzong – dawnej fortecy – najokazalszego budynku Bhutanu, dziś siedziby władz rządowych
i religijnych. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 
12. DZIEŃ: THIMPHU – PUNAKHA
Śniadanie. Przejazd do Punakha przez himalajską przełęcz
Dochu-la (3088 m n.p.m.), skąd widoczne są najwyższe
szczyty Bhutanu. Zwiedzanie okolicy, m.in. Punakha Dzong
położonego u zbiegu rzek Pho Chhu i Mo Chhu. Do 1955 r.
Punakha Dzong był siedzibą władz Bhutanu i głównym centrum administracyjnym, dziś mieści m.in. szkołę buddyjską.
Zniszczony kilkakrotnie przez ogień i trzęsienie ziemi, dziś
odbudowany według oryginalnych planów, zachwyca swoim
majestatem. Po południu krótki trekking wśród pól ryżowych do położonej na wzgórzu świątyni Chimi Lhakhang.
Kolacja i nocleg

 
13. DZIEŃ: PUNAKHA – PARO
Śniadanie. Powrót do Paro, zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie Ta Dzong (dziś siedziba Muzeum Narodowego) ze
zbiorami sztuki, broni Bhutanu. Kolacja i nocleg.
 
14. DZIEŃ: PARO
Po śniadaniu wyprawa do jednego z najbardziej spektakularnie położonego klasztoru Azji – klasztoru Taktshang, zwanego
„Tygrysim Gniazdem”. Klasztor wzniesiono na skalnym stoku,
na wysokości ok. 275 m nad poziomem Doliny Paro. Jest to
miejsce wyjątkowe – niedostępne, strzegące tajemnic samego
Bhutanu od setek lat. W drodze powrotnej wizyta w Drugyel
Dzong, a dalej w Klichu Lakhang – jednej z najstarszych
świątyń Bhutanu. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg
 
15. DZIEŃ: PARO – DELHI
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Delhi. Transfer
do hotelu. Możliwość zorganizowania zwiedzania. Nocleg.
 
16. DZIEŃ: WARSZAWA
Poranny transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

16 DNI

27.04.2019–12.05.2019

6450 PLN + 2790 USD

29.09.2019–14.10.2019

6450 PLN + 2790 USD

WYJAZD INDYWIDUALNY

cena bez przelotu

W dowolnym terminie

2950 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Kathmandu, Delhi – Warszawa
(z przesiadką)
• przeloty na trasie Kathmandu – Paro – Delhi
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, w hotelach 3*/4*
• śniadania i kolacje w Nepalu, śniadania, obiady i kolacje w Bhutanie
• przejazdy mikrobusem zgodnie z programem
• opiekę polskojęzycznego pilota oraz lokalnych przewodników
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• wizę do Bhutanu
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Nepalu (ok. 25 USD) – załatwiana na granicy
• wizy do Indii (e-wiza koszt: 60 USD)
• napojów do obiadów i kolacji
• zwyczajowych napiwków

DLA KONESERÓW

OMAN

9 DNI

� Stare fortece Omanu � Malownicze oazy � Nocleg na pustyni � Przejażdżka jeepami po wydmach � Rezerwat żółwi w Ras Al Jinz
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – MUSCAT
Spotkanie grupy na MDL Okęcie. Przelot z Warszawy do
Omanu przez jeden z portów lotniczych.
 2. DZIEŃ: MUSCAT
Przylot do Muscat. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek. Po śniadaniu zwiedzanie Muscat, stolicy Omanu.
Zobaczymy otoczony 5-ma minaretami Wielki Meczet –
arcydzieło architektury. Następnie przejedziemy drogą przy
której znajdują się reprezentacyjne budynki ambasad do starej
części miasta Muscat. Odwiedzimy Muttrah souk – tradycyjny
omański bazar, gdzie można zakupić przeróżne suweniry
i wypróbować swych umiejętności targowania się, zajrzymy do Muzeum Bait Al Zubair oraz obejrzymy z zewnątrz
Pałac Sułtana otoczony dwoma fortami zbudowanymi przez
Portugalczyków. Powrót do hotelu i nocleg.
 
3. DZIEŃ: MUSCAT – RUSTAQ – NAKHAL –
AL THOWARA – MUSCAT
Śniadanie. Wyjazd do Barka, gdzie zobaczymy lokalny targ
rybny oraz majestatyczny fort położony na wybrzeżu. Następnie udamy się do fortu Al. Hazm w Rustaq, miejsca słynącego z gorących źródeł Ain Al. Kisfa mających właściwości
lecznicze. Przystanek na zrobienie zdjęć przy forcie, a następnie lunch. Dalszy przejazd do Nakhal, gdzie znajduje się
położony na wzgórzu najwyższy w Omanie, ponad 300-letni
fort. Wizyta w forcie, później przejazd do oazy Al. Thowara.
Powrót do Muscat, nocleg.
 
4. DZIEŃ: MUSCAT – AMOUAGE – BAHLA –
JABREEN – NIZWA
Śniadanie. Wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Nizwa. Po
drodze wizyta w fabryce Amouage, luksusowym ośrodku
perfumeryjnym. Przejazd do Nizwa, jednego z najstarszych
miast Omanu, niegdyś centrum handlowego, religijnego
i kulturowego. Wizyta na kolorowym, ruchliwym targu
i w największym na Półwyspie Arabskim forcie położonym
strategicznie na szczycie pobliskiego wzgórza, zbudowanym
w 1668 r. Czas na przyjrzenie się życiu miasta, a później
wyjazd w kierunku zamku Jabreen. Po drodze lunch w formie
pikniku lub w lokalnej restauracji. Zamek Jabrin to jeden
z najwspanialszych zamków Omanu, z imponującymi freskami
i rzeźbieniami. W drodze powrotnej do Nizwa przystanek
przy Bahla – pierwszym forcie Omanu zbudowanym w stylu
islamskim. Nocleg w Nizwa.
 
5. DZIEŃ: NIZWA – WADI BANI AUF – BILAD SAYT
– WIELKI KANION – NIZWA
Po śniadaniu wyjazd w stronę Wadi Bani Auf, której główną
atrakcją są usytuowane na zboczu góry Hajar stare domo-

107

AZJA

stwa. Kolejny punkt to wioska Bilad Sayt, której mieszkańcy
żyją w glinianych domach. Następnie lunch w Jebel Shams
Resort na szczycie Jebel Sham, najwyższym punkcie Omanu,
którego nazwa oznacza „Góra Słońca”. Ze szczytu rozciąga
się zapierający dech widok na Wielki Kanion. Powrót do
Nizwa na nocleg.
 
6. DZIEŃ: NIZWA – BIRKAT AL MAUZ – JABEL
AKHDAR – WAHIBA
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Droga prowadzi do
Birkat Al Mauz, starożytnej osady zbudowanej z gliny, gdzie
niektóre domy są nadal zamieszkane. Zobaczymy, wciąż używany do nawadniania plantacji daktyli, wielowiekowy system
irygacyjny. Dalszy przejazd do Jabel Akhdar co w języku
arabskim to znaczy Zielone Góry. Jest to jeden z najpiękniejszych zakątków Omanu, wzgórza wznoszą się na wysokość
ok. 2800 m n.p.m., podczas przejażdżki zobaczymy wspaniałe
panoramy górskie, rozległe uprawy i plantacje tarasowe.
W ciągu dnia lunch, a potem przejazd w pustynny rejon
Wahiba, po drodze mijamy niewielkie osady Sina i Mudaybi
z glinianymi domami. Dojazd do Wahiba, pustyni słynącej
z imponujących czerwonych i białych wydm sięgających
nawet 200 m wysokości i ciągnących się po horyzont. Podziwianie niezwykłych krajobrazów, wizyta w domostwach
beduinów. Możliwość przejażdżki na wielbłądach lub ekscytującej jazdy jeepami po wydmach. Na kolację podany będzie
tradycyjny arabski posiłek i kawa po omańsku, a potem już
nocleg na kampie i podziwianie nieba nad pustynią.
 
7. DZIEŃ: WAHIBA – WADI BANI KHALID – SUR –
RAS AL. JINZ
Śniadanie. Wyjazd z pustyni do Wadi Bani Khalid, rejonu,
który zaskakuje kontrastem z ostrą urodą pustyni – czyste
wody, palmy i niewielkie osady. Możliwość odpoczynku
i orzeźwiającej kąpieli. Po lunchu przejazd do Sur, wizyta
w porcie rybackim i w doku, gdzie w dalszym ciągu ręcznie
budowane są tradycyjne drewniane łodzie Dhow. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem spacer na plażę Ras Al Jinz,
w okolice Rezerwatu Żółwi w towarzystwie strażnika z rezerwatu. Ras Al. Jinz to prawdopodobnie najważniejszy rejon
gniazdowania zielonych żółwi morskich w rejonie Oceanu
Indyjskiego. Jest to jednocześnie jeden z nielicznych na
świecie chronionych obszarów, gdzie turyści mogą obejrzeć
gniazdowanie gigantycznych żółwi w naturalnym środowisku.
Powrót do hotelu, nocleg.
 
8. DZIEŃ: RAS AL. JINZ – QALHAT – WADI SHAB –
MUSCAT
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Muscatu piękną nadmorską

trasą. Przejazd przez Qalhat (grobowiec Bibi Miriam, jeden
z najczęściej fotografowanych w Omanie zabytków) do Wadi
Shab, przepięknego kanionu z oazami, błękitnymi naturalnymi basenami wodnymi – jednego z najbardziej urokliwych
rejonów Omanu. Po przejażdżce po wadi wyjazd na białe
plaże Finns, lunch (piknik), a stamtąd, mijając jeszcze kilka
atrakcji (Bimah Sinkhole – jeziorko, rybacka wioska – Quriyat),
powrót do Muskatu. Transfer na lotnisko i wieczorny wylot
do Warszawy przez jeden z portów lotniczych.
 
9. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

9 DNI

01.02.2019–09.02.2019

5100 PLN + 1490 USD

04.10.2019–12.10.2019

5100 PLN + 1490 USD

08.11.2019–16.11.2019

5100 PLN + 1490 USD

WYJAZD INDYWIDUALNY

cena bez przelotu

W dowolnym terminie

2340 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Muscat – Warszawa
(z przesiadką)
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelach 3*/4*,
1 nocleg na campie w Wahiba Sands
• śniadania, obiady (niektóre w formie pikniku) w dniach 3–8,
kolacja w dniu 6
• przejazdy prywatnym transportem zgodnie z programem
• opiekę polskojęzycznego pilota oraz lokalnych przewodników
• bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Omanu – 53 USD, płatna na lotnisku w Muscat (do 30 dni pobytu
w Omanie)
• napojów do posiłków i posiłków nie wymienionych w programie
• z wyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
(ok. 4 USD dziennie)
•e
 w. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 390 USD

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o indywidualny wypoczynek w okolicach Muscatu lub Salalah.

ROSJA: BAJKAŁ

16 DNI

� Malownicze widoki podczas przejazdu kolejką bajkalską � Olchon – największa wyspa Bajkału
� Sekretne miejsce szamana w Dolinie Barguzin � Świeże mule z największego jeziora świata
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – IRKUCK – WARSZAWA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie
im. F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Wylot do Irkucka.
 2. DZIEŃ: IRKUCK
Rano przylot do Irkucka. To niezwykłe miasto jest ośrodkiem
gospodarczym, kulturalnym i naukowym. Transfer do hotelu i zakwaterowanie oraz czas na odpoczynek. Zwiedzimy
stolicę obwodu irkuckiego, zamieszkaną przez ponad pół
miliona osób. Od początku swojego istnienia, tzn. od połowy
XVII w. Irkuck stanowił ważny punkt w wymianie handlowej z Mongolią i Chinami. Zobaczymy sobór Objawienia
Pańskiego z 1725 r. i udamy się na spacer bulwarem nad
Angarą – jedyną rzeką, która wypływa z Bajkału. Nocleg.
 3. DZIEŃ: LISTWIANKA
Po śniadaniu wyjazd w stronę Litstwinianki. Nazwa pochodzi
od rosyjskiej nazwy modrzewi, które są istotnym składnikiem
przyległej tajgi. Jest to najpopularniejsza miejscowość turystyczna nad Bajkałem i ulubione miejsce weekendowych
wypadów mieszkańców Irkucka. Po drodze postój w wyjątkowym muzeum na otwartym powietrzu „Taltsy”, gdzie można
zobaczyć typowe domostwa mieszkańców zamieszkujących
Syberię od XVII do XX wieku. Obiad w syberyjskiej restauracji.
 4. DZIEŃ: LISTWIANKA
Zwiedzanie muzeum w Listwiniance, gdzie zapoznamy się
z bogatą florą i fauną jeziora. Po południu zwiedzanie miasta.
 5. DZIEŃ: LISTWIANKA – IRKUCK
Przeprawa promowa do portu, a następnie przejazd kolejką
bajkalską. Pociąg zatrzymuje się w historycznych miejscach,
dzięki czemu na całej trasie towarzyszyć nam będą piękne
widoki. 84-kilometrową linię kolejową poprowadzono wzdłuż
skalistych wybrzeży Bajkału, budując 40 tuneli, kilkanaście
wysokich mostów i wiele innych konstrukcji inżynieryjnych.
Przyjazd do Irkucka. Transfer do hotelu. Nocleg w Irkucku.
 6. DZIEŃ: IRKUCK – WIERSZYNA – OLCHON
Przejazd do Wierszyny – „polskiej wioski” pod Irkuckiem,
założonej 102 lata temu przez dobrowolnych emigrantów
z południa kraju. W Wierszynie oraz przyległych wioskach
mieszka łącznie około 300 polskich rodzin. Zwiedzimy niewielki skansen-muzeum, Dom Polski oraz kościół. Udamy się
też na spacer po cmentarzu. Następnie przejazd do Maloe
More – zatoki z której odpływa prom na Olcholn – największą
wyspę Bajkału, zamieszkałą przez około 1500 mieszkańców.
Rejs na wyspę. Transfer do hotelu. Nocleg.

 7. DZIEŃ: OLCHON
Całodzienny objazd północnej części wyspy. Postoje w najpiękniejszych miejscach i punktach widokowych. Usłyszymy
także niesamowite historie i tajemnicze legendy związane
z wyspą.
 8. DZIEŃ: OLCHON
W dniu dzisiejszym zapoznamy się z południową częścią wyspy, niemal w całości zajętą przez stepy. W czasie zwiedzania
obiad w formie pikniku i oglądanie pozostałości imponującego
muru zbudowanego w V–VIII wieku. Postój u ujścia doliny
Tashkiney, z którego rozpościera się przepiękny widok na
jezioro.
 9. DZIEŃ: OLCHON
Dzień na indywidualne zwiedzanie wyspy.
 10. DZIEŃ: OLCHON – UST – BARGUZIN
Po śniadaniu zwiedzanie Muzeum Olchon, następnie zaokrętowanie na statek i rejs po jeziorze. Dopływamy do
najgłębszego miejsca jeziora. Wieczorem dopływamy do
miasta Ust-Barguzin, położonego na wschodnim brzegu
jeziora. Transfer do hotelu. Nocleg.
 
11. DZIEŃ: UST-BARGUZIN – PÓŁWYSEP ŚWIATOJ
NOS – KURBYLIK – UST-BARGUZIN
Śniadanie. Przejazd na Półwysep Światoj Nos, wysunięty
w głąb jeziora. Półwysep to zatopiony w jeziorze fragment
grzbietu Gór Barguzińskich. Poza skałami występują na nim
zielone lasy, a także piaszczyste plaże. Postój w wiosce rybackiej Kurbylik, gdzie zapoznamy się z pracą rybaków i spróbujemy świeżych muli z jeziora. Udamy się również na miły
spacer po miasteczku i wzdłuż brzegu, z którego rozpościera
się widok na Zatokę Cziwyrkujską. Jej linia brzegowa jest
niezwykle urozmaicona: w niektórych miejscach znajdują się
cudowne, piaszczyste plaże, a południowy brzeg jest wyrównany, niski i zabagniony. Powrót do Ust-Barguzin. Nocleg.
 
12. DZIEŃ: UST-BARGUZIN – DOLINA BARGUZIN –
UST-BARGUZIN
Przejazd do Doliny Barguzin. Po drodze zatrzymamy się w sekretnym miejscu szamana i świątyni buddyjskiej. Będziemy
mogli na własne oczy podziwiać piękno Berguzińskich Gór
i bezkres tajgi, przejeżdżając przez jeden z najstarszych parków narodowych Rosji. Powrót do Ust Barguzin. Nocleg.
 13. DZIEŃ: ULAN-UDE
Przejazd do syberyjskiego miasta Ulan-Ude. Obecną nazwę
miasto otrzymało w 1934 roku – do 27 lipca 1934 roku było
znane jako Wierchnieudińsk. Dzięki położeniu geograficzne-

mu miasto szybko stało się centrum handlowym łączącym
Rosję, Chiny i Mongolię. Do dzisiaj zachowały się w centrum
stare obiekty handlowe rzeźbione w drewnie i kamieniu,
przykład rosyjskiego klasycyzmu. W 1878 miasto niemal
doszczętnie spłonęło, po czym zostało odbudowane. Można
znaleźć tu przykłady współistnienia obok siebie lamaizmu
(Dacan Iwołgiński) i rosyjskiej cerkwi prawosławnej (katedra).
Zwiedzanie miasta. Transfer do hotelu. Nocleg.
 14. DZIEŃ: ULAN-UDE – IWOŁGIŃSK – ULAN-UDE
Po śniadaniu udajemy się do Iwołgińska, gdzie zobaczymy
iwołgiński dacan – centrum rosyjskiego buddyzmu. Zwiedzanie klasztoru i siedziby duchowego zwierzchnika religii
lamaistycznej w Rosji – Chambo Lamy oraz kilku duganów
i stup. Klasztor uznany jest przez władze Rosji za zabytek
i unikatowy kompleks architektoniczny. Powrót do Ułan-Ude
na nocleg.
 15. DZIEŃ: ULAN-UDE – IRKUCK
Transfer na stację kolejową, przejazd pociągiem do Irkucka.
Nocleg.
 16. DZIEŃ: IRKUCK – WARSZAWA
Transfer na lotnisko. Przelot do Polski.
TERMIN I CENY: 

16 DNI

14.07.2019–29.07.2019

6450 PLN + 1450 USD

18.08.2019–02.09.2019

6450 PLN + 1450 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Irkuck –
Warszawa
• przejazdy mikrobusem i pociągami zgodnie z programem
• zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2-osobowych
• śniadania (14), obiady (10) i kolacje (7)
• opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie oraz
przewodników lokalnych
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
•w
 ycieczek fakultatywnych
• z wyczajowych napiwków
•p
 osiłków nieujętych programie, napojów do posiłków
•w
 izy do Rosji (ok. 300 PLN)
•e
 w. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 200 USD

WWW.OPALTRAVEL.PL
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ROSJA: BAJKAŁ 

14 DNI

� Święte Jezioro Bajkał � Listwianka – najpopularniejsza miejscowość nad Bajkałem � Wyspa Olchon –
najpiękniejsze punkty widokowe � Przejazd Koleją Transsyberyjską � Bezkresne stepy, pierwotna, dzika przyroda
� Buddyjskie i szamanistyczne tradycje � Szczątki dinozaurów na pustyni Gobi � Osady nomadów
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – IRKUCK
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Wylot do Irkucka.
 2. DZIEŃ: IRKUCK
Rano przylot do Irkucka. Spotkanie z lokalnym polskojęzycznym przewodnikiem. Transfer do hotelu i czas wolny
na odpoczynek. Spacer po Irkucku – historycznym sercu
Syberii i ważnym ośrodku gospodarczym, kulturalnym i naukowym. Zwiedzanie najważniejszych atrakcji tego ponad
półmilionowego miasta. Od początku swojego istnienia, to
znaczy od połowy XVII wieku Irkuck stanowił ważny ośrodek
w wymianie handlowej z Mongolią i Chinami. Zobaczymy
najważniejsze cerkwie, synagogę i meczet, budynek dawnego
polskiego kościoła oraz przepiękne drewniane domy w tak
zwanym stylu syberyjskim (między innymi najpiękniejszy
budynek ze zdobieniami w tak zwanym stylu koronkowym:
Dom Europa). Odkryjemy tu także inne polskie ślady. Przespacerujemy się bulwarem nad Angarą – jedyną rzeką,
która wypływa z Bajkału. Możliwość zakupu oryginalnych
syberyjskich pamiątek na lokalnym targowisku. Wieczorem
spacer po 130 kwartale, gdzie można podziwiać przykłady
tradycyjnej irkuckiej architektury. Kolacja i nocleg w Irkucku.
 3. DZIEŃ: IRKUCK – LISTWIANKA
Po śniadaniu wyjazd do Listwianki, położonej w pobliżu miejsca, gdzie rzeka Angara wypływa z Bajkału. Nazwa miejscowości pochodzi od rosyjskiej nazwy modrzewi, które rosną
w okolicznej tajdze. Jest to ulubione miejsce weekendowego
wypoczynku mieszkańców Irkucka. Po drodze zwiedzanie
skansenu Talcy, gdzie zobaczymy przepiękne tradycyjne
domostwa mieszkańców Syberii od XVII do XX wieku. Po
przyjeździe do Listwianki wizyta w Muzeum Bajkału, które
posiada bogatą ekspozycję na temat flory i fauny jeziora.
Oglądniemy tu film pokazujący zapis zejścia na dno jeziora.
Wieczorny spacer wzdłuż brzegu Bajkału, możliwość zakupu
lokalnych pamiątek. Kolacja. Nocleg w Listwiance.
 
4. DZIEŃ: LISTWIANKA – KOLEJ
KRUGOBAJKALSKA – SLUDIANKA – ARSZAN
Śniadanie. Przeprawa promem a następnie przejazd historyczną kolejką bajkalską (linia Krugobajkalska) stanowiącą niegdyś część Kolei Transsyberyjskiej – najdłuższej kolei świata.
Podziwianie pięknych widoków. Pociąg przejeżdża wzdłuż
skalistych wybrzeży Bajkału, mijając liczne tunele. Przyjazd
do Sludianki, która zasynęła z największego powstania zesłańców syberyjskich przeciwko caratowi (wybuchło w 1866
roku, walczyło w nim kilkuset Polaków). Obiad w trakcie
przejazdu koleją. W miejscowości znajduje się interesujący
dworzec kolejowy, zbudowany w całości z białego marmuru.
Przejazd do miejscowości Arszan, nocleg.
 
5. DZIEŃ: ARSZAN – DOLINA TUNKIŃSKA –
IRKUCK
Śniadanie. Pobyt w Dolinie Tunkińskiej (Tunkiński Park Narodowy), która słynie z pięknych górskich widoków pogranicza
łańcuchów Sajanów i Chamar-Daban oraz gorących źródeł.
Możliwość kąpieli termalnych i krótkich spacerów po okolicy.
Obiad w tradycyjnej buriackiej restauracji. Wizyta w dacanie
– świątyni buddyjskiej oraz w świętym miejscu wyznawców
szamanizmu. Przejazd na nocleg do Irkucka.
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6. DZIEŃ: IRKUCK – WIERSZYNA – OLCHON
 
Śniadanie, przejazd do Wierszyny – „polskiej wsi” pod Irkuckiem, założonej jeszcze w latach caratu (około 1910 roku)
przez emigramtów z południa Polski (tereny pod zaborem
rosyjskim). W Wierszynie i okolicznych wsiach mieszka łącznie około 300 polskich rodzin. Spacer po wsi, spotkanie
z potomkami osadników z Polski. Wizyta w kościele katolickim, spotkanie z proboszczem oraz odwiedziny na polskim
cmentarzu. Przejazd nad brzeg Bajkału. Przeprawa promem
przez Małe Morze na Olchon – największą wyspę Bajkału,
na której mieszka około 1500 osób, w większości Buriatów
– ludu pokrewnego Mongołom. Kolacja, nocleg w kwaterze
agroturystycznej na Olchonie.
 
7. DZIEŃ: OLCHON
Po śniadaniu kilkugodzinna wycieczka krajoznawcza niezniszczalnymi samochodami marki UAZ po północnej części
Olchonu aż na przylądek Mys Choboj. Postoje w najpiękniejszych punktach widokowych. Poznamy fascynujące prastare
legendy związane z wyspą i jej mieszkańcami. Ucha – tradycyjna rosyjska zupa rybna w tracie wycieczki. Wieczorem spacer po Chużyrze – największej osadzie Olchonu.
Zobaczymy serge – drewniane paliki – szamanistyczne wota
tutejszych rodzin oraz otaczaną czcią Skałę Szamankę – jedno
z najświętszych miejsc w azjatyckiej części Rosji, która jest
niekwestionowanym symbolem Bajkału. Możliwość zakupu
oryginalnych nadbajkalskich pamiątek w jednym z lokalnych
sklepików. Wieczorem bania – tradycyjna rosyjska łaźnia
parowa. Nocleg na Olchonie.
 
8. DZIEŃ: OLCHON
Po śniadaniu wycieczka UAZ-ami do południowej części
wyspy Olchon. Będziemy mieć okazję podziwiania pięknych
krajobrazów i miejsc, gdzie odnaleziono ślady działalności
człowieka pochodzących z pierwszych wieków naszej ery.
Wieczorem czas wolny na spacery po wyspie. Kolacja i nocleg
na Olchonie.
 
9. DZIEŃ: OLCHON – UST’ BARGUZIN
Śniadanie. Rejs przez cieśninę zwaną Małym Morzem (z możliwością oglądania skalistych przylądków Olchonu) a następnie przez Wielkie Morze do Zatoki Barguzińskiej. Wieczorem
przypłynięcie do Ust’ Barguzina. Zakwaterowanie w kwaterze
agroturystycznej. Syberyjski drink powitalny „malenkiy stakanczik”, kolacja z tradycyjnych lokalnych przysmaków. Po
kolacji przy korzystnej pogodzie podziwianie nadbajkalskiego
zachodu słońca. Kolacja składająca się z rarytasów kuchni
syberyjskiej. Ognisko nad brzegiem Bajkału a dla chętnych
wspólna zabawa do późnych godzin nocnych.
 
10. DZIEŃ: OKOLICE UST’ BARGUZINA: PÓŁWYSEP
ŚWIATOJ NOS I WIOSKA KURBYLIK
Śniadanie. Przejazd na Półwysep Światoj Nos, który jest zatopionym w jeziorze fragmentem grzbietu Gór Barguzińskich. Znajdziemy tu malownicze piaszczyste plaże oraz lasy tajgi. Przejazd do
tradycyjnej wioski rybackiej Kurbylik. Podziwianie malowniczych
widoków jeziora. Udamy się również na spacer po miasteczku
i wzdłuż brzegu. Powrót do Ust-Barguzina, kolacja i nocleg.
 
11. DZIEŃ: UST’ BARGUZIN – SOBÓR STRIETEŃSKI
– GORIACZIŃSK – UŁAN UDE
Śniadanie, przejazd do XVIII-wiecznego Soboru Strieteńskiego. Krótki postój w uzdrowiskowej miejscowości Goriaczińsk.

Przejazd malowniczą drogą wzdłuż Bajkału z przystankami
w najpiękniejszych punktach widokowych. Przyjazd do Ułan
Ude – stolicy autonomicznej Republiki Buriacji (w ramach
Federacji Rozyjskiej), zwiedzanie najważniejszych atrakcji
miasta: słynny pomnik głowy Lenina, Plac Rewolucji, cerkiew Hodegetrii oraz malowniczy „Arbat”. Wizyta w Muzeum
Buriacji, w którym zapoznamy się z niezwykle ciekawą kulturą
regionu. Kolacja i nocleg w Ułan Ude.
 
12. DZIEŃ: UŁAN UDE – IWOŁGIŃSK –
TARBAGATAJ – UŁAN UDE
Śniadanie. Przejazd do Iwołgińska, gdzie znajduje się najsłynniejszy dacan – świątynia wyznawców lamaizmu, czyli
buddyzmu tybetańskiego, który wyznaje znaczna część
mieszkańców Buriacji. Poznamy fascynującą historię tego
obiektu. Ostatnia szansa na zakup pamiątek. Wycieczka
do Tarbagataj, miejscowości zamieszkałej przez zabajkalskich starowierców. Unikalna szansa podejrzenia ich życia,
wysłuchania koncertu staroruskich pieśni, zapoznania się
z bogatymi zbiorami miejscowego muzeum. Kolacja oparta
na przysmakach tradycyjnej kuchni starowierców. Powrót
na nocleg do Ułan Ude.
 
13. DZIEŃ: UŁAN UDE – IRKUCK
Śniadanie. Przejazd Koleją Transsyberyjską w wagonach „plackartnyj” do Irkucka. Transfer do hotelu, kolacja pożegnalna
w stylu syberyjskim. Nocleg w Irkucku.
 
14. DZIEŃ: IRKUCK – WARSZAWA
Śniadanie. Przejazd na lotnisko, wylot do Warszawy z przesiadką w Moskwie. Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

16 DNI

17.06.2019–30.06.2019

5000 PLN + 1450 EUR

14.07.2019–29.07.2019

5550 PLN + 1450 EUR

18.08.2019–02.09.2019

5550 PLN + 1450 EUR

16.09.2019–29.09.2019

5000 PLN + 1450 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie: Warszawa – Irkuck, Ułan
Bator – Warszawa (z przesiadkami)
• noclegi w hotelach o standardzie 3* w pokojach 2-os.
z łazienkami; na wyspie Olchon: kwatera agroturystyczna,
pokoje 2-osobowe, sanitariaty wspólne; na prowincji Mongolii:
noclegi w jurtach, jurty 2-os., sanitariaty w oddzielnych
budynkach
• opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika od przylotu do
Irkucka do wylotu z Ułan Bator
• transport na całości trasy od przylotu do Irkucka do wylotu
z Ułan Bator, w Kolei Transsyberyjskiej miejsca sypialne
(4 osoby w przedziale, zapewniona jest pościel)
• śniadania na całej trasie, przewodnik służy pomocą przy
wyborze restauracji i dań na obiady i kolacje
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• kwoty 300 EUR na bilety wstępu oraz napiwki (obowiązkowa część pakietu
wpłacana na miejscu lokalnemu kontrahentowi)
• kosztów uzyskania wiz: rosyjskiej (ok. 300 PLN) i mongolskiej (ok. 60 EUR)
• atrakcji fakultatywnych

SRI LANKA: PERŁA OCEANU INDYJSKIEGO OD 2 OSÓB

14 DNI

� Wycieczka gwarantowana realizowana od 2 osób z polskojęzyczną opieką na miejscu � Wyjazdy realizowane w dowolnych terminach
� Możliwość przedłużenia wypoczynku lub zmiany na wypoczynek na Malediwach
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
OPAL TRAVEL. Przelot do Colombo.
 
2. DZIEŃ: COLOMBO
Przylot do Colombo. Przejazd na zwiedzanie Colombo min.:
Dzielnicy starych, kolonialnych rezydencji, dzielnicy handlowej. Przejazd do hotelu. Kolacja i nocleg.
 
3. DZIEŃ: COLOMBO – ANURADHAPURA –
AUKANA – GIRTALE
Śniadanie. Wyjazd do Anuradhapura (lista UNESCO) – stolicy
królestwa Syngalezów IV w p.n.e – X w n.e. W historii świata
starożytnego była największym monastycznym miastem
i przez ponad 100 lat stanowiła najważniejszy ośrodek kultury. Dokonania architektoniczne starożytnych Lankijczyków
zachwycają do dnia dzisiejszego. Dalej przejazd do Aukana,
gdzie znajduje się jeden z najbardziej znanych obiektów
turystycznych kraju, posąg stojącego Buddy (wys. ponad
13 m), wykuty w skale w V w. n.e., w okresie panowania
króla Dhatu-sena (455–473 r.) Przejazd do hotelu w Girtale.
Czas na relaks przy basenie. Kolacja i nocleg.
 
4. DZIEŃ: GIRTALE – SIGIRIYA – POLANNARUWA
– GIRTALE
Po śniadaniu przejazd do Polonnaruwa, dawnej stolicy państwa Syngalezów (XII w.). Zobaczymy pozostałości Pałacu
Królewskiego, Świątynię Siwy, okrągłą Świątynię Vatadage
i olbrzymie posągi Buddy, wykute w granitowej skale. Po
południu wejdziemy na skałę Sigiriya, na której znajdują się
ruiny fortecy zwanej „Fortecą w Niebie” lub „Skałą Lwa”. Zobaczymy Pałac Króla Kassyapy. W połowie skały zachowały
się freski przedstawiające postaci pięknych kobiet. Kolacja
i nocleg w Girtale.
 
5. DZIEŃ: GIRTALE – DAMBULLA – MATALE –
KANDY
Śniadanie. Wyjazd do Kandy. Po drodze wizyta w Dambulla (lista UNESCO) – kompleksie skalnych jaskiń – świątyń
buddyjskich z I w p.n.e. z wykutym w skale Śpiącym Buddą
oraz w ogrodzie przypraw takich jak cynamonowce, drzewa
kakaowe, pieprzowe i w fabryce batiku. Po południu zwiedzanie KANDY (lista UNESCO) ostatniej stolicy państwa
Syngaleskiego. Wizyta w świątyni Zęba – najsłynniejszej
świątyni na Sri Lance, w której przechowywany jest najświęt-

szy relikt kraju – ząb Buddy. Pokaz tańców folklorystycznych.
Kolacja i nocleg w Kandy.
 
6 DZIEŃ: KANDY – NUWARA ELIYA
Śniadanie. Zwiedzanie plantacji herbaty, gdzie można przyjrzeć się pracującym kobietom, a w pobliskiej miejscowości
napić się doskonałej, aromatycznej herbaty. Następnie przejazd do Peradeniya, gdzie wsiądziemy do pociągu, który
malowniczą trasą zawiezie nas do NUWARA ELIYA Dalszy przejazd do NUWARA ELIYA. Zwiedzanie malowniczej
miejscowości położonej w górach na wysokości 1890 m,
gdzie temperatura spada nawet do 10 st. C, zbudowanej na
wzór angielskiej wioski z początków XIX w Zakwaterowanie
w hotelu w Nuwara Eliya. Kolacja, nocleg.
 
7 DZIEŃ: NUWARA ELIYA – ELLA
Śniadanie. Wyjazd w urokliwej miejscowości Ella, położonej
na wschodnim krańcu Krainy Herbaty w Sri Lance. Jej wyjątkowe położenie pośród dżungli, niewielkich gór i dolin,
wodospadów i plantacji herbaty sprawiło, że Ella stała się
bardzo popularna wśród turystów. Po drodze odwiedzimy
Wodospad Rawana. Nocleg wśród pól herbacianych.
 
8 DZIEŃ: ELLA – YALA
Śniadanie. Wyjazd do Parku Narodowego YALA. Safari jeepami po Parku YALA (oficjalna nazwa brzmi Park Narodowy
Ruhunu). Jest to obszar z najbogatszą fauna i florą. Spotkamy
tu słonie, rożne gatunki małp, wspaniałe ptactwo i sporo
lampartów. Kolacja i nocleg w Yala.
 
9. DZIEŃ: YALA – GALLE – HIKKADUWA/
BERUWELA
Śniadanie. Wyjazd do miejscowości wypoczynkowej. Pod drodze zwiedzanie fortu GALLE z XVII/XVIII w. (lista UNESCO),
przykładu kolonialnej architektury holenderskiej, znanego
również z ręcznie wykonywanych koronek, biżuterii i rzeźb
z kości słoniowej. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg w hotelu
położonym przy plaży. Wypoczynek.
 
10–12. DZIEŃ: HIKKADUWA/BERUWELA
Wypoczynek nad ciepłymi wodami Oceanu Indyjskiego,
w miejscowości wypoczynkowej na zachodnim wybrzeżu
wyspy. Hotel oferuje programy rozrywkowe, a restauracje
serwują, poza narodową kuchnią Sri Lanki i owocami morza, specjalności zachodniej, chińskiej i orientalnej kuchni.
Miłośnicy barów znajdą tu szeroki wybór trunków i koktajli.
Śniadania i kolacje w formie bufetu.

 
13. DZIEŃ: HIKKADUWA/BERUWELA – COLOMBO
– WARSZAWA
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko w Colombo.
Nocny lot do Europy.
 
14. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

14 DNI

28.01.2019–10.02.2019

5550 PLN + 1095 USD

11.02.2019–24.02.2019

5550 PLN + 1095 USD

04.03.2019–17.03.2019

5550 PLN + 1095 USD

24.04.2019–07.05.2019

5550 PLN + 1095 USD

24.06.2019–07.07.2019

6100 PLN + 1095 USD

19.07.2019–01.08.2019

6100 PLN + 1095 USD

06.08.2019–19.08.2019

6100 PLN + 1095 USD

09.09.2019–22.09.2019

5550 PLN + 1095 USD

08.11.2019–21.11.2019

5550 PLN + 1095 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Colombo – Warszawa (przez
jeden z europejskich portów lotniczych)
• przejazdy autokarem lub mikrobusem z klimatyzacją zgodnie
z programem
• zakwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokojach 2-osobowych
(typu standard) z łazienkami
• śniadania i kolacje w większości w formie bufetu
• opiekę polskojęzycznego pilota na Sri Lance
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 200 USD)
• wizy (35 USD)
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
ok. 3 USD dziennie
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 680 USD

WYJAZD REALIZOWANY JUŻ OD 2 OSÓB W DOWOLNYM
TERMINIE Z POLSKOJĘZYCZNĄ OPIEKĄ NA MIEJSCU!
Możliwość przedłużenia wypoczynku lub zmiany na wypoczynek na Malediwach.

WWW.OPALTRAVEL.PL
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SRI LANKA: ZWIEDZANIE + WYPOCZYNEK NA MALEDIWACH OD 2 OSÓB

14 DNI

� Wyjazdy realizowane w dowolnych terminach � Polskojęzyczna opieka podczas zwiedzania Sri Lanki
� Dwa posiłki na Sri Lance � All Inclusive na Malediwach � Zakwaterowanie w 4* hotelach
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie grupy na Lotnisku Okęcie w Warszawie – hala
odlotów przy stanowisku Opal Travel. Wylot z Warszawy
do Colombo.
 
2. DZIEŃ: COLOMBO
Przylot do Colombo. Zwiedzanie stolicy Sri Lanki, m.in.: dzielnica starych, kolonialnych rezydencji i dzielnicy handlowej.
Transfer do hotelu. Kolacja. Nocleg.
 
3. DZIEŃ: COLOMBO – DAMBULLA –
POLONNARUWA – GIRTALE
Śniadanie. Wyjazd w kierunku Dambulla (lista UNESCO)
i zwiedzanie kompleksu skalnych jaskiń – świątyń buddyjskich
(I w p.n.e.) z wykutym w skale Śpiącym Buddą. Przejazd do
Polonnaruwa, dawnej stolicy państwa Syngalezów (XII w.).
Oglądanie: pozostałości Pałacu Królewskiego, Świątyni Siwy,
okrągłej Świątyni Vata-da-ge i olbrzymich posągów Buddy,
wykutych w granitowej skale. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.
 
4. DZIEŃ: GIRTALE – SIGIRIYA – KANDY
Śniadanie. Wyjazd do Sigiriya, gdzie na Skale Lwa zachowała
się forteca z V w., a w niej piękne oryginalne freski (wejście na

szczyt skały). Przejazd do Kandy. Po drodze wizyta w ogrodzie
przypraw, m.in.: cynamonowce, drzewa kakaowe, pieprz. Po
południu zwiedzanie KANDY (lista UNESCO) ostatniej stolicy
państwa Syngaleskiego. Wizyta w Świątyni Zęba – najsłynniejszej świątyni na Sri Lance, w której przechowywany jest
najświętszy relikt kraju – ząb Buddy. Kolacja i nocleg.
 
5. DZIEŃ: KANDY – PINNAWELA – NUWARA ELIYA
Śniadanie. Przejazd do Pinnawela – założonego w 1975 r. sierocińca dla opuszczonych i rannych słoni. Żyje tu ok. 65-ciu
słoni. Przejazd do Królewskiego Ogrodu Botanicznego (po
drodze przystanek na plantacji herbaty), największego parku
na wyspie (60 ha), z kolekcją ponad 200 gatunków orchidei
oraz kilku tysięcy gatunków roślin, w tym wielu endemicznych. Dalszy przejazd do Nuwara Eliya, miejscowości położonej w górach na wysokości 1.890 m, zbudowanej na
wzór angielskiej wioski z początków XIX w. Zakwaterowanie
w hotelu. Kolacja i nocleg.
 
6. DZIEŃ: NUWARA ELIYA – COLOMBO
Śniadanie. Przejazd do Colombo (ok. 6 godz.). Transfer na
lotnisko. Przelot do Male. Po wylądowaniu w Male transfer
łodzią do resortu.

 
7–12. DZIEŃ: MALEDIWY
Wypoczynek w hotelu 4* przy plaży z formułą all inclusive.
Podczas pobytu możliwe są dodatkowe wycieczki i atrakcje
– nurkowanie, rejsy, połowy, itd.
 
13. DZIEŃ: MALEDIWY – WARSZAWA
Śniadanie. Czas wolny. Transfer łodzią do Male. Wylot z Male
do Europy.
 
14. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

14 DNI

15.03.2019–28.03.2019

10 500 PLN + 800 USD

26.04.2019–09.05.2019

9500 PLN + 800 USD

26.07.2019–08.08.2019

9500 PLN + 800 USD

08.11.2019–21.11.2019

9800 PLN + 800 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Colombo – Male – Warszawa
(z przesiadką w porcie europejskim lub azjatyckim)
• przejazdy samochodem z klimatyzacją zgodnie z programem
na Sri Lance
• transfer łodzią Male – hotel – Male
• zakwaterowanie w hotelach 4* w pokojach 2-osobowych
z łazienkami na Sri Lance, w hotelu 4* na Malediwach
• śniadania i kolacje w większości w formie bufetu na Sri Lance,
All Inclusive na Malediwach
• opiekę polskojęzycznego przewodnika na Sri Lance
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu ok. 120 USD/os. – płatne na Sri Lance
• wizy na Sri Lankę ok. 35 USD
• zwyczajowych napiwków ok. 3–4 USD dziennie
• napojów do kolacji (podczas objazdu)
• dopłata do wysokiego sezonu 600 PLN

Uwaga: Możliwe także zakwaterowanie w hotelu 5*, zmiany
zakwaterowania na wille na wodzie lub inna, indywidualnie
wybrana, opcja.
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UWAGA! PRZYGODA!

INDOCHINY: TAJLANDIA, LAOS, KAMBODŻA, WIETNAM

23 DNI

� Ogromne ostańce krasowe skrywające tajemnicze jaskinie � Zabójcze pola Phnom Penh � Śniadanie na łodzi o wschodzie słońca
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – BANGKOK
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Przelot do Bangkoku.
 
2. DZIEŃ: BANGKOK
Przylot do Bangkoku, transfer hotelu. Wieczorny spacer po
okolicy. Nocleg.
 
3. DZIEŃ: BANGKOK – AYUTHAYA – BANGKOK
Wyruszamy do starożytnej stolicy – Ayuthaya. Przed dojazdem do Bang Pa w Letnim Pałacu przejedziemy przez wiejskie
krajobrazy oraz małe miasteczka. Po krótkim odpoczynku,
dalsza wycieczka po kluczowych miejscach starożytnej stolicy,
takich jak imponujące ruiny świątyń Wat Mahathat oraz Wat
Pha Sri Sanphet. Kontynuacja programu i powrót do hotelu.
 
4. DZIEŃ: BANGKOK – NONG KHAI
Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie Bangkoku – rejs po
kanałach Thon Buri i wizyta w ŚWIĄTYNI ŚWITU – Wat Arun,
zwiedzanie kompleksu Pałacu Królewskiego i przyległych
Świątyń – Szmaragdowego i Leżącego Buddy. Przejażdżka Tuk
Tukami do nowoczesnego centrum Bangkoku na Siam Square
i przejazd kolejką Sky Rail na targ rękodzieła. Wyjazd nocnym
pociągiem sypialnym do Nong Khai na granicy z LAOSEM.
 
5. DZIEŃ: NONG KHAI – VIENTIANE
Rano przyjazd do Nong Khai, przepakowanie się do autobusu i przejazd przez MEKONG po „moście przyjaźni” na
stronę laotańską, następnie przejazd do centrum VIENTIANE. Zakwaterowanie w hoteliku w samym sercu miasta. Po
odświeżeniu spacer po mieście, oglądanie licznych świątyń
i nowego bulwaru nad Mekongiem. Nocleg.
 
6. DZIEŃ: VIENTIANE
Śniadanie w hotelu, wypożyczenie skuterów i …ruszamy na
zwiedzanie naszymi wspaniałymi jednośladami! Dziś w naszym programie są m.in. Świątynia PHRA THAT LUANG,
Łuk Triumfalny Patuxai. Pałac Prezydencki, Świątynia Phra
Keow. Nocleg w Vientiene.
 
7. DZIEŃ: VIENTIANE – LUANG PRABANG
Śniadanie i przejazd do LUANG PRABANG, historycznej
stolicy Laosu. Droga długa przez wspaniałe, górzyste regiony
Laosu. W Luang Prabang zakwaterujemy się w hotelu nad
rzeką, następnie wyruszamy podziwiać uroki miasta. Odwiedzimy liczne świątynie, nabrzeże Mekongu i niezwykle
kolorowy targ. Powrót do hotelu. Nocleg.
 
8. DZIEŃ: LUANG PRABANG
Po śniadaniu czas na rejs po Mekongu do jaskiń PAK OO, który
da nam okazję poznać okoliczne wioski i spróbować laotańskiej
wódki LaoLao. Po południu wracamy do przystani i wyruszamy
na spacer na najwyższe wzgórze w mieście, skąd roztacza się
niesamowity widok na okolicę. Jeśli czas pozwoli, podjedziemy do wiosek ludu Akha i do soboru buddyjskiego. Nocleg.
 
9. DZIEŃ: LUANG PRABANG – SIEM REAP
Śniadanie, transfer na lotnisko i wylot do SIEM REAP w Kambodży. Przylot, transfer do hotelu. Wieczór spędzimy na
lokalnym targu, gdzie możemy oddać się w ręce masażystek
lub/i restauratorów. Nocleg w Siem Reap.
 
10. DZIEŃ: SIEM REAP
Nie pośpimy dziś! Dobrze przed wschodem słońca udajemy
się do ANGKOR WAT, aby zobaczyć cudowne widowisko
wschodu słońca. Następnie zjemy śniadanie i idziemy zwiedzać: Świątynia Angkor Wat, Angkor Thom, Bayon, Taras
Trędowatego Króla, mury Angkor i Świątynia Ta Phrom, którą
ujrzymy o zachodzie słońca. Powrót do hotelu.
 
11. DZIEŃ: SIEM REAP
Śniadanie, następnie wyjazd motorikszami nad jezioro TONGLE SAP w rejs pośród pływających domów. Wybierzemy
się również na wzgórze, skąd pięknie widać odległy Angkor

i jezioro ze stojącymi na palach domami. Po powrocie samochodem wyruszamy ponownie do kompleksu Angkor
odkrywać inne pozostałości potęgi Khmerów.
 
12. DZIEŃ: SIEM REAP – PHNOME PENH
Rano, po śniadaniu, wyruszamy busem do PHNOM PENH
– stolicy Kambodży. Po przyjeździe zakwaterowanie i zwiedzanie pałacowej świątyni zwanej „Srebrną Pagodą”. Następie spacer bulwarem nadrzecznym do Pałacu Królewskiego
i Pomnika Niepodległości. Czas na relaks i nocleg w hotelu.
 
13. DZIEŃ: PHNOME PENH
Po śniadaniu wyruszymy wzdłuż rzeki Mekong, którą następnie przekroczymy ku wyspie Koh Dach. Wyspa ta jest słynna
ze swej roli centrum tkania jedwabiu. Po tym doświadczeniu
kontynuujemy wycieczkę, aby zwiedzić tradycyjne Khmerskie
domostwa i gospodarstwa. Powrót do Phnome Penh. Popołudniu poświęcimy całą resztę dnia na odkrywanie mrocznej
historii lat z czasów dominacji Czerwonych Khmerów: Strefa
22, Zabójcze Pola to tylko nieliczne ze strasznych pamiątek
tego czasu. Relaks i nocleg w hotelu.
 
14. DZIEŃ: PHNOME PENH – HO CHI MINH
Rano po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Sajgonem. Po przyjeździe zakwaterujemy się w hotelu. Będąc
sercem Wietnamu – Ho Chi Minh jest tętniącym życiem
i dynamicznym miastem. Jest ono nie tylko największym
miastem, lecz i ekonomiczną stolicą oraz wyznacznikiem
mody Wietnamu. Popołudniu czeka nas wycieczka po mieście, gdzie zobaczymy najwspanialsze obiekty oraz przykłady
architektury Wietnamu. Rozpoczniemy od zwiedzenia Dong
Khoi Street w drodze do katedry Notre-Dame – jednego
z najpopularniejszych obiektów sakralnych w kraju. Następny
przystanek to słynna poczta centralna, największa działająca
poczta w Wietnamie, zaprojektowana przez Gustava Eiffela.
 
15. DZIEŃ: HO CHI MINH – TAY NINH – TUNELE
CU CHI – HO CHI MINH
Po śniadaniu przejedziemy się na peryferie miasta Ho Chi
Minh na wizytę w świątyni Cao Dai – Disneyowskiej fantazji
Wschodu. Popołudniu wybierzemy się do skomplikowanego
kompleksu tuneli Cu Chi długiego na 200 km wykorzystywanego przez żołnierzy Vietcongu podczas wojny. Nocleg.
 
16. DZIEŃ: HO CHI MINH – HUE CITY
Półdniowa wycieczka po mieście za raz po śniadaniu, przedstawiająca chińską świątynię Thien Hau poświęconą bogini
mórz. Następny przystanek to muzeum pozostałości wojennych,
przedstawiającą kulturę i historię Wietnamu. Transfer na lotnisko.
Przelot do Hue. Tam rozpoczniemy wycieczkę od wspaniałej,
bogatej Cesarskiej Cytadeli, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie zwiedzimy tradycyjny targ Dong
Ba – istniejący w niezmienionej formie od wieków, gdzie będzie
można zakupić multum lokalnych wyrobów i pamiątek. Nocleg.
 
17. DZIEŃ: HUE CITY – DA NANG – HOI AN
Cały dzisiejszy dzień spędzimy na odkrywaniu wdzięków
starożytnego Hue. Rozpoczniemy rejsem łodzią po romantycznej Perfumowej Rzece, aż do pagody Thien Mu,
jednej z najpiękniejszych i najstarszych pagód w Hue. Po
tym wyruszymy ku krypcie Minh Mang – wietnamskiego
cesarza z XVIIIw. Popołudniu opuścimy Hue i wyruszymy do
Da Nang. Po drodze będziemy mieli okazję zrobić zdjęcie
na plaży Lang Co oraz na przełęczy Hai Van oraz zwiedzić
muzeum Cham posiadającym niesamowita kolekcję rzeźb
w stylu Cham już w Da Nang. Gdy wreszcie dotrzemy do
samego Hoi An – następnego obiektu wpisanego na listę
UNESCO, spędzimy tu już resztę wieczoru.
 
18. DZIEŃ: HOI AN – HANOI
Dziś nacieszymy się wycieczką po wąskich historycznych uliczkach tego urokliwego miasta poznając jego historię głównie

jako mieszankę kultur Japonii, Chin, Portugalii i Francji zarówno
w architekturze, w kuchni jak i religii, dzięki czemu zostało
ono wpisane na listę UNESCO. Przelot do Hanoi. Nocleg.
 
19. DZIEŃ: HANOI – TAM COC – HANOI
Po śniadaniu odbędzie się transfer do Ninh Binh, opisywanej
jako „zatoki Ha Long na lądzie”. Dziś doświadczymy starożytnej kultury i historii Wietnamu wraz z podziwianiem pięknych
i malowniczych krajobrazów. Rozpoczniemy wyprawę od
relaksującego rejsu sampanem podziwiając kojące widoki. Rejs
zabierze nas do grot Tam Coc, skąd odbędziemy krótką jazdę
rowerem do jaskini w Bich Dong oraz do następnej łodzi,
skąd można się zanurzyć w pięknej scenerii pól ryżowych
i gór w drodze do pagody w Bich Dong. Następny przystanek to świątynia Thai Vy. Zbudowana w XIII w. która jest
żywym przykładem piękna architektury Wietnamu. Po wizycie
w świątyni, wyruszymy ku Hoa Lu. Następnie powrócimy do
Ha Noi gdzie, późniejszym wieczorem, zobaczymy jedyny
w swoim rodzaju, tradycyjny występ wodnego teatru lalek.
 
20. DZIEŃ: HANOI – HALONG
O poranku opuścimy Hanoi aby przenieść się do niesamowitej
i mistycznej zatoki Ha Long. Od około południa rozpocznie się
procedura przed całodniowym rejsem łodzią-hotelem. Sam
rejs rozpocznie się wczesnym popołudniem. Nocleg na łodzi.
 
21. DZIEŃ: HALONG – HANOI
Kontynuacja rejsu dżonką oraz wycieczką po jaskini Luon.
Transfer łodzią towarzyszącą do portu Tuan Chau. Powrót
do Hanoi, zameldowanie w hotelu.
 
22. DZIEŃ: HANOI
Po śniadaniu odbędziemy wycieczkę po mieście, zwiedzimy po
drodze takie zabytki jak Mauzoleum Ho Chi Minh (z zewnątrz),
domy na palach, jednofilarowe pagody oraz świątynię literatury
powstałą na cześć Konfucjusza. Następnie przejedziemy do
jeziora Hoan Kiem, skąd można zobaczyć świątynię Ngoc
Son. Wieczorem transfer na lotnisko na przelot do Warszawy.
 
23. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

23 DNI

01.02.2019–23.02.2019

6750 PLN + 2390 USD

01.08.2019–23.08.2019

7250 PLN + 2390 USD

05.11.2019–28.11.2019

6750 PLN + 2390 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty Warszawa – Bangkok, Hanoi – Warszawa
•	przeloty wewnętrzne Luang Prabang-Siem Reap, Phnom Penh
– Sajgon, Sajgon – Hue, Hoi An – Hanoi
• przejazdy pociągami Bangkok – Nong Khai (sypialny), przejaz
lokanymi busami na tarsie Siem Reap – Pnom Penh
• noclegi w hotelach o standardzie 3* położonych w centrum
miasta
• opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie
• bilety wstępu do wszystkich zawartych w programie atrakcji,
w tym opłaty za wjazd do parków narodowych, rejs po Halong,
przepłynięcia łodziami, motorówkami zgodnie z programem
• śniadania w hotelach
• podatki lokalne, opłaty lotniskowe
• promesę wizową do Wietnamu
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• kwoty 300 EUR na bilety wstępu oraz napiwki (obowiązkowa część pakietu
wpłacana na miejscu lokalnemu kontrahentowi)
• kosztów uzyskania wiz: rosyjskiej (ok. 300 PLN) i mongolskiej (ok. 60 EUR)
• atrakcji fakultatywnych

WWW.OPALTRAVEL.PL
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TAJLANDIA – KAMBODŻA – WIETNAM

14 DNI

� Wizyta w pływającej wiosce � Lekcja gotowania z miejscowym szefem kuchni nad zatoką Ha Long
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie grupy na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie przy
stanowisku Opal Travel. Przelot do Bangkoku.
 2. DZIEŃ: BANGKOK
Po przylocie do Bangkoku przejazd do hotelu. (w przypadku
porannego przylotu, najpierw program zwiedzania, potem
zakwaterowanie). Następnie udamy się na rejs po rzece
królów „Chao Praya”, podczas którego będziemy mieli okazję
zobaczyć najważniejsze atrakcje miasta od strony kanałów.
Zobaczymy „Wat Arun”, jedną z głównych buddyjskich świątyń w Bangkoku, oraz wielki pałac królewski, ogromny i kolorowy kompleks ze złotymi wieżami i licznymi mniejszymi
świątyniami. Wieczorem powrót do hotelu. Nocleg.
 3. DZIEŃ: BANGKOK
Po śniadaniu zaczniemy zwiedzanie miasta. Rozpoczniemy
od odwiedzenia pięknego i tętniącego życiem, całodobowego targu kwiatowego. Następnie przejdziemy do słynnego
„Wat Pho” z leżącym, masywnym, złotym Buddą. „Wat Pho”
jest również znana jako dom tajskiego masażu, ponieważ
znajduje się tutaj centrum szkoleniowe. Następnie przejedziemy się słynnymi tuk tuk, do wielkiego pałacu. Pałac
jest królewskim i religijnym sercem kraju, gdzie znajduje się
statua szmaragdowego Buddy. Następnie obiad w lokalnej
restauracji, przed wejściem na pokład prywatnej łodzi typu
Longtail, która zabierze nas na relaksujący rejs po tamtejszych
kanałach przecinajacych miasto. Przepłyniemy z tętniącego
życiem centrum na relaksujące przedmieścia ze złoconymi
świątyniami i łowiącymi z brzegu rybakami. Powrót do hotelu.
Popołudnie na indywidualne spacery i zakupy.
 4. DZIEŃ: BANGKOK – AYUTTHAYA
Tego poranka wyruszymy do starożytnej stolicy – Ayutthaya.
Pierwszy przystanek będziemy mieli w Letnim Pałacu Bang
Pa, na który sklada się cały zespół budowli w różnych, zaskakująco kontrastujących ze sobą stylach architektonicznych.
Po przybyciu do Ayutthayi, odwiedzimy licznie znajdujące
się tam świątynie. „Wat Yai Chai Mongkol”, „Wat Mahathat”
i „Wat Phra Sri Sanphet”. W czasie zwiedzania obiad. Po
zwiedzaniu, powrót do Bangkoku późnym popołudniem.
Nocleg w Bangkoku.
 5. DZIEŃ: BANGKOK – KANCHANBURI
Rankiem, wyruszymy do Kanchanaburi, domu słynnego mostu na rzece Kwai, uwiecznionego w filmie „The River Kwai”.
Nasz pierwszy przystanek znajduję się przy samym moście,
gdzie dowiemy się o jego historii. Następnie odbędziemy
spacer nad rzeką. Odwiedzimy cmentarz wojennych aliantów.
Czas na lunch w lokalnej restauracji. A po obiedzie przejazd
trasą legendarnego pociągu tzw. „Kolei Śmierci’. Powrót do
Bangkok. Nocleg w Bangkoku.
 6. DZIEŃ: BANGKOK – SIEM REAP
Po śniadaniu transfer na lotnisko w Bangkoku. Przelot do
Siem Reap w Kambodży. Po przybyciu do Siem Reap udamy
się do klasztoru buddyjskiego „Preah Prum Rath-a”, następnie
do świątyni „Pre Rup” na zachód słońca. W czasie zwiedzania
obiad. Nocleg w Siem Reap.
 7. DZIEŃ: SIEM REAP
Śniadanie. Tego dnia zobaczymy jedno z najbardziej niesamowitych miejsc na świecie kompleks świątynny – Angkor
Wat. Świątynie położone są w samym sercu dżungli i rozciągają się na olbrzymim obszarze 100 km2. Świątynie te to
prawdziwe arcydzieło architektury światowej i największa
sakralna budowla na świecie. Przejedziemy przez Bramę
Południową, by obejrzeć świątynię Bayon, z której spogląda
na zwiedzających dwieście szesnaście twarzy z tajemniczym
uśmiechem. Zobaczymy także Taras Słoni, z którego oglądano publiczne ceremonie i parady, Taras Króla Trędowatego,
którego zewnętrzne mury ozdabiają siedzące Apsary – niebiańskie tancerki i Ta Prom – świątynię, w której pozostałości
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kamiennych budowli przeplatają się z ogromnymi korzeniami
drzew. Powrót do Siem Reap. Kolacja. Nocleg w hotelu.
 8. DZIEŃ: SIEM REAP – SAJGON (HO CHI MINH)
Po śniadaniu udamy się na wizytę do pływającej wiosce nad
jeziorem Tonle Sap. Wyruszymy lokalną, drewnianą łódką,
by odwiedzić wioskę rybacką, pływającą szkołę, sklep i restauracje. Następnie udamy się na lotnisko skąd przelecimy
do Sajgonu. Jesteśmy w sercu południowego Wietnamu.
Sajgon (Ho Chi Minh) to tętniące życiem dynamiczne miasto
i stolica gospodarcza kraju. Kolacja w lokalnej restauracji.
Następnie nocleg w hotelu.
 9. DZIEŃ: SAJGON – TUNELE CU CHI
Po śniadaniu rozpoczynamy wycieczkę po mieście, gdzie
zobaczymy najciekawsze miejsca i zobaczymy perełki architektury Wietnamu. Zaczniemy od wizyty na imponującej ulicy
„Dong Khoi” (Dawniej Rue Catinat), którą to udamy się do
katedry Notre Dame. Jest to najsłynniejszy punkt orientacyjny w Wietnamie, ponieważ bliźniacze wieże można zobaczyć
z dużej odległości. Na tym samym placu znajduję się słynny
Urząd Pocztowy w Sajgonie, największy działający oddział
poczty w Wietnamie. Niezwykłe jest to, że został zaprojektowany i zbudowany przez Gustave’a Eiffela. Następnie udamy
się na zakupy do Cho Lon Market. Następnie opuścimy
miasto i udamy się w rejon tuneli Cu Chi. Tunele Chi, które
zostały użyte podczas wojny amerykańskiej o niepodległość
zostały zbudowane przez partyzantów Viet Cong. Tworzą
podziemny labirynt, który służył do niespodziewanych ataków
i jako doskonała kryjówka. Po powrocie do Ho Chi Minh
udamy się na kolację, a następnie do hotelu.
 10. DZIEŃ: SAJGON – DELTA MEKONGU
Rano wyjeżdżamy z południowego centrum gospodarczego Ho Chi Minh do obszaru zwanego „Wietnamską Miską
Ryżu” po przybyciu do prowincji Ben Tre, przedostaniemy
się do Tien Giang, gdzie popłyniemy statkiem wzdłuż rzeki
Mekong, wokół wioski rybackiej i czterech wysp: Smoka,
Jednorożca, Żółwia i Feniksa. Aby w pełni docenić uroki rzeki
Mekong, kontynuujemy wycieczkę łodzią wzdłuż małego
kanału o nazwie Vam Xep aby zobaczyć codzienne życie
lokalnych mieszkańców prowincji Ben Tre, odwiedzamy Quói
An, słynnej z występującej tam farmy pszczół i warsztatów
rękodzieła. Spróbujemy miodowej herbaty i przyjrzymy się
rękodziełu z drewna kokosowego. Wózki konnymi przejedziemy wzdłuż wiejskiej drogi, aby odwiedzić sady owocowe,
skosztować sezonowych owoców tropikalnych i posłuchać
tradycyjnej lokalnej muzyki. Potem odbędzie się krótki rejs
po małym kanale Vam Chua, którym wracamy do wioski.
Tam czekać już będą na nas lokalne specjalności. Powrót
do Sajgonu późnym popołudniem.
 11. DZIEŃ: SAJGON – HANOI
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Hanoi. Hanoi
to miasto, które ma ponad 1000 lat, zwane jest też sercem
kultury, polityki i gospodarki Wietnamu. Po południu udamy
się na zwiedzanie miasta. Rozpoczniemy od wizyty w Pagodzie Jednego Filara. Następnie wybierzemy się do Świątyni
Literatury. Świątynia została zbudowana w październiku
1073 roku, by czcić Konfucjusza i uważana jest za pierwszy
uniwersytet w Wietnamie. Następnie pojedziemy nad jezioro
Hoan Kiem, gdzie zobaczymy Świątynie Ngoc Son, która czci
Świętego Van Xuonga i Tran Hung Dao, byłego generalnego
dowódcę Hanoi. Spacer wzdłuż wysadzanych drzewami
bulwarów, gdzie rozpoznać będziemy mogli wiele budowli
z widocznymi wpływami francuskimi, takimi jak: gmach Opery
w Hanoi, Bank Narodowy, dawny pałac Gubernatora i katedra
w Hanoi (Zbudowana przez Św. Józefa pod koniec XIX w.).
Po południu udamy się na jednogodzinną przejażdżkę rikszą
wokół 36 ulic w starej dzielnicy Hanoi, a następnie kolacja
w jednej z wielu lokalnych restauracji. Nocleg w Hanoi.

 12. DZIEŃ: HANOI – ZATOKA HA LONG
Rano opuszczamy Hanoi i udajemy się do zadziwiającej
i mistycznej zatoki Ha Long, która została wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO i jest jednym z najpiękniejszych miejsc w regionie. Znajduje się w zatoce Tonkińskiej
i składa się na nią zbiór 2000 wysp o powierzchni przekraczającej 1500 km, które tworzą spektakularny krajobraz.
Rozpoczynamy rejs po krystalicznej wodzie, mijając pobliskie
wysepki, zabierzemy Cię do odkrywania zatoki Ha Long
na najwspanialszej trasie, gdzie pływa niewiele rejsów. Po
południu pływanie kajakiem przy pięknym krajobrazie gór
wapiennych, odwiedzimy wyspę Titop. Dla mniej aktywny
relaks na słonecznym tarasie z którego podziwiać będziemy
wspaniały widok na zatokę. Następnie odwiedzimyu farmę
pereł, gdzie zapoznamy się z procesem wydobywania i robienia biżuterii z pereł wydobywanych w zatoce Ha Long. Na
koiec dnia podziwiamy malowniczy zachód słońca. Możesz
też dołączyć do lekcji gotowania w restauracji, podczas której
nauczysz się jak zrobić przepyszne sajgonki. Wieczorem
kolacja pod gołą chmurką, z różnorodnym menu w którym
będą zawarte różnego typu dania kuchni wietnamskiej i azjatyckiej. Następnie łowienie kałamarnic z łodzi wraz z załogą,
które później zostaną przygotowane przez lokalnego szefa
kuchni. Nocleg na łodzi.
 13. DZIEŃ: ZATOKA HA LONG – HANOI
Poranne ćwiczenia na pokładzie, a po nich śniadanie. Po
śniadaniu wizyta w jaskini „Surprising” (Hang Sung Sot), odkrytej przez Francuzów w 1901 roku i otwarta dla turystów
od 1936 roku. Obiadem kończymy rejs i udajemy się w drogę
powrotna do Hanoi. W zależności od rozkładu przelotu albo
transfer na lotnisko i wylot do Europy albo transfer do hotelu.
 14. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

14 DNI

24.01.2019–06.02.2019

6950 PLN + 1390 USD

10.02.2019–23.02.2019

6950 PLN + 1390 USD

01.07.2019–14.07.2019

6950 PLN + 1390 USD

15.11.2019–28.11.2019

6950 PLN + 1390 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Bangkok, Hanoi – Warszawa
(przez jeden z europejskich i jeden z azjatyckich portów
lotniczych)
• przeloty wewnętrzne, przejazdy mikrobusem lub autokarem
z klimatyzacją zgodnie z programem
• akwaterowanie w hotelach 3*/4* w pokojach 2-osobowych
z łazienką i klimatyzacją, nocleg na łodzi w czasie rejsu po
zatoce Ha Long
• śniadania

w większości w formie bufetu, obiady lub kolacje
zgodnie z programem
• opiekę

pilota B.P. Opal Travel na całej trasie oraz pilotów
lokalnych
•b
 ilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejs po Mekongu,
przejazd rikszami
•p
 romesę wizową do Wietnamu
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wstemplowanie wizy wietnamskiej ok. 25 USD
• wizy do Kambodży – 25 USD płatne na granicy
• opłat lotniskowych ok. 50 USD
• posiłków nie ujętych w programie
• napojów do obiadów i kolacji
• zwyczajowych napiwków ok. 4 USD dziennie
• atrakcji fakultatywnych

DLA KONESERÓW

TAJWAN POZA UTARTYM SZLAKIEM

14 DNI

� Rzadko uczęszczane szlaki � Tajpej – nowoczesna stolica Tajwanu � Spokojne życie wyspiarzy na archipelagu wysp Penghu
� Egzotyczna kultura tajwańskich autochtonów nad jeziorem Riyue Tan � Najwyższe góry Tajwanu
w okolicach Alishan z wiecznie zielonymi plantacjami herbaty � Wypoczynek na plaży w nadmorskiej
miejscowości Kenting � Przepiękna wysepka Ludao i wysokogórski wąwóz Taroko
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – TAJPEJ
Spotkanie grupy na Lotnisku Okęcie w Warszawie – hala
odlotów przy stanowisku Opal Travel. Wylot z Warszawy
do Tajpej.
 
2. DZIEŃ: TAJPEJ
Przylot do Tajpej, nowoczesnej stolicy Tajwanu. Przejazd do
hotelu i odpoczynek po podróży. Nocleg w Tajpej.
 
3. DZIEŃ: TAJPEJ – PENGHU
Śniadanie. Zwiedzanie Tajpej: wizyta w Muzeum Pałacowym, które mieści najważniejszą na świecie ekspozycję sztuki
chińskiej (są to eksponaty, które tuż przed zwycięstwem
komunistów w Chinach udało się ewakuować na Tajwan).
Przejazd do Taipei 101 – jednego z najwyższych budynków
świata (wysokość 508 metrów). Wjazd na jedno z najwyższych pięter budynku, podziwianie imponującej panoramy
miasta. Przejazd do urokliwej świątyni Longshan – jednego
z najcenniejszych zabytków miasta. Przejazd na lotnisko
w Tajpej, wylot na archipelag wysp Penghu. Przejazd do
hotelu, nocleg na Penghu.
 
4. DZIEŃ: PENGHU – REJS NA WYSPY WANGAN
I CHIMEI
Śniadanie. Rejs na sąsiednie wyspy Wangan i Chimei, krótki objazd wysp. Zobaczymy malownicze klify, zwiedzimy
Centrum Ochrony Żółwi Morskich oraz owiany legendami
Grobowiec Siedmiu Piękności. Powrót do Magong – głównego miasta archipelagu oraz objazd sąsiednich, połączonych mostami wysp. Wizyta w Oceanarium Wysp Penghu,
w którym można zobaczyć mieszkańców głębin morskich.
Przejazd do zabytkowej świątyni obrosłej gałęziami figowca
bengalskiego. Spacer po starej osadzie Erkan. Nocleg na
Penghu.
 
5. DZIEŃ: PENGHU – TAIZHONG – RIYUE TAN
Śniadanie. Spacer po miasteczku Magong, nazywanym stolicą archipelagu Penghu. Zwiedzimy tu zabytkową świątynię
Matsu. Przejazd na lotnisko i przelot do Taizhongu – jednego
z największych miast Tajwanu. Przejazd przez malownicze
pola uprawne, a następnie dżunglę nad jezioro Riyue Tan
w centralnej części kraju. Wieczorem możliwość spacerów
nad jeziorem. Nocleg nad Riyue Tan.
 
6. DZIEŃ: RIYUE TAN – REJS PO JEZIORZE –
WIOSKA ITASHAO – WIOSKA JIUZHU
Śniadanie. Rejs statkiem po Riyue Tan, największym jeziorze
Tajwanu. Przepłyniemy obok malowniczej wysepki Lalu, zwiedzimy również buddyjską świątynię zbudowaną na brzegu.
Dopłyniemy do wioski Itashao, zamieszkałej przez ludność
plemienia Thao (są to tajwańscy autochtoni). Spacer wzdłuż
brzegu jeziora. Wjazd kolejką linową do wioski Jiuzhu w której zaznajomimy się z kulturą autochtonicznych plemion
zamieszkujących Tajwan. Występ folklorystyczny, możliwość

zakupu lokalnego rękodzieła. Powrót statkiem do hotelu.
Nocleg nad Riyue Tan.
 
7. DZIEŃ: RIYUE TAN – YU SHAN – ALISHAN
Śniadanie. Przejazd w rejon Yu Shan – najwyższej góry Tajwanu i całej Azji Wschodniej (wysokość: 3952 m n.p.m.).
Podziwianie malowniczych widoków, wjazd na wysokość
ponad 3000 m n.p.m. a następnie przejazd do Alishan. Spacer
po tutejszym parku, gdzie podziwiać można wspaniałe okazy
potężnych cyprysów tajwańskich (gatunek endemiczny).
Przejazd zabytkową koleją wąskotorową. Powrót do hotelu,
nocleg w Alishan.
 
8. DZIEŃ: ALISHAN – TAINAN – KAOSHIUNG –
PARK NARODOWY KENTING
Śniadanie. Przejazd przez malownicze stoki z plantacjami
herbaty na południe Tajwanu, do miasta Tainan, dawnej
stolicy wyspy. Zwiedzimy tu zbudowane przez holenderskich
kolonizatorów wieże obronne Chihkan oraz XVII wieczną
świątynię dedykowaną bóstwu wojny. Przejazd na południe
do Kaohsiung – jednego z największych miast wyspy a następnie do Kenting, gdzie znajduje się najstarszy na wyspie
park narodowy. Nocleg w Kenting.
 
9. DZIEŃ: PARK NARODOWY KENTING
Śniadanie. Wycieczka krajoznawcza po najważniejszych
atrakcjach okolicy. Spacer malowniczym nadbrzeżem oraz
w dżungli. Przejazd na najpiękniejszą w okolicy plażę – kilka godzin czasu wolnego na relaks na plaży, ewentualnie
fakultatywnie sporty wodne (np nurkowanie). Wieczorem
powrót do hotelu. Nocleg w Kenting.
 
10. DZIEŃ: PARK NARODOWY KENTING – LUDAO
Śniadanie. Przejazd na wschodnie wybrzeże Tajwanu. Przepłyniemy stąd promem na Ludao – jedną z najpiękniejszych
na Tajwanie wysepek. Nazwa tego miejsca oznacza w języku
mandaryńskim „Zieloną Wyspę”. Ludao jest rzeczywiście
porośnięta w całości tropikalną dżunglą lasów deszczowych.
Miejscową atrakcją są ciepłe źródła wybijające bezpośrednio
z morskiego dna (możliwość kąpieli w tego typu źródłach
jest zaledwie w kilku miejscach na świecie). Objazd wyspy:
malownicze klify, formacja skalna nazywana Małym Wielkim
Murem, skała Konfucjusza, ulokowana w jaskini świątynia Guanyin, ciekawa ekspozycja w dawnym więzieniu do którego
zsyłano przeciwników reżimu tajwańskiego dyktatora Czang
Kai-sheka. Malownicza latarnia morska (możliwe zwiedzanie
tylko z zewnątrz).
 
11. DZIEŃ: LUDAO – PARK NARODOWY TAROKO
Śniadanie. Przeprawa promem na główną wyspę Tajwanu,
przejazd wzdłuż malowniczego wschodniego wybrzeża do
Parku Narodowego Taroko, uważanego za najpiękniejsze
miejsce Tajwanu. Nocleg w hotelu na terenie Taroko.

 
12. DZIEŃ: PARK NARODOWY TAROKO – TAJPEJ
Śniadanie. Poranek wolny na spacery w urokliwej okolicy.
Objazd wąwozu Taroko oraz wycieczki piesze. W godzinach
wieczornych przejazd do Tajpej. Nocleg w Tajpej.
 
13. DZIEŃ: TAJPEJ – GORĄCE ŹRÓDŁA W BEITOU
Śniadanie. Przejazd do Mauzoleum Czang Kai-sheka, poświęconego zmarłemu w 1975 roku prezydentowi Tajwanu
– postaci w różnorodny sposób ocenianej nawet na samej
wyspie. Uczestnictwo w uroczystej zmianie warty przed pomnikiem Czang Kai-sheka. Przejazd do położonego w górach
kurortu Beppu, słynącego z gorących źródeł. Wizyta w dolinie
geotermalnej Dire oraz w zabytkowych budynkach łaźni.
Kąpiele termalne i relaks w gorących źródłach. Przejazd na
lotnisko w Tajpej, wylot samolotem do Europy.
 
14. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

14 DNI

27.04.2019–10.05.2019

5500 PLN + 1390 EUR

07.10.2019–20.10.2019

5500 PLN + 1390 EUR

04.11.2019–17.11.2019

5500 PLN + 1390 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Tajpej –
Warszawa (z przesiadką)
• przeloty wewnętrze: Tajpej – Penghu i Penghu – Taizhong,
wraz z wszystkimi opłatami lotniskowymi (limit na bagaż
rejestrowany i podręczny to łącznie: 15 kg/os.)
• zakwaterowanie: w hotelach 3 i 4* w Tajpej i Taroko, hotele klasy turystycznej na prowincji Tajwanu (pokoje dwuosobowe z łazienkami)
• wyżywienie: śniadania każdego dnia (przewodnik służy radą
w wyborze restauracji i dań na pozostałe posiłki)
• transport autobusami i minibusami, kolejami, łodziami oraz
komunikacją miejską w Tajpej, taksówkami
• występ folklorystyczny
• opiekę polskojęzycznego przewodnika na całości trasy (od
lądowania w Tajpej aż do wylotu z Tajpej)
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• obiadów i kolacji
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i parków narodowych (200 EUR
– płatne po przylocie do Tajpej)
• atrakcji fakultatywnych
• zwyczajowych napiwków dla lokalnych przewodników, kierowców
i bagażowych (ok. 5 EUR dziennie, razem: 60 EUR)
• ew. dopłaty do pokoju 1 osobowego: 600 EUR

WWW.OPALTRAVEL.PL
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UZBEKISTAN, KIRGISTAN: PERŁY ORIENTU 

12 DNI

� Święte Miasto Buchara � Dwa posiłki i bilety wstępu w cenie
� Piękna przyroda Kirgistanu w połączeniu z perłami architektury Uzbekistanu
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Wylot do Taszkientu.
 2. DZIEŃ: TASZKIENT
Przylot do Taszkentu. Transfer do hotelu. Odpoczynek. Śniadanie, a następnie zwiedzanie Taszkientu: Muzeum Pomnik
Odważnych, wzniesiony ku pamięci poległych podczas trzęsienia ziemi w 1966 roku, którego epicentrum znajdowało
się właśnie w Taszkiencie. W starej części miasta zwiedzanie
kompleksu architektonicznego Khazret Imam, na który składają się między innymi: szkoła koraniczna (czyli medresa)
Barack – Khan oraz meczet Tillay – Sheih, następnie zwiedzanie mauzoleum szejka Kaffal – Shashi, meczetu Djuma,
placu Niepodległości oraz pomnika Emira Timura. Kolacja
w lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu.
 3. DZIEŃ: TASZKIENT – URGENCZ – CHIWA
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko. Przelot do Urgencz.
Przejazd w kierunku ulicy Anny German. Postój przy szkole,
w której się uczyła. Następnie przejazd do Chiwa (30 km).
Zwiedzanie historycznego centrum Chiwy (UNESCO) –
miasta leżącego na słynnym Jedwabnym Szlaku: rezydencji
ostatniego Khana, obronnego pałacu Ichan-Kala, mauzoleum
Ismail Khodja, medresy Mohammeda Amina Khana, głównego
meczetu Djuma, pałacu Tash Khauli nazwanego „Kamiennym
Pałacem”. Spacer malowniczymi uliczkami. Kolacja w lokalnej
restauracji i nocleg w hotelu.
 4. DZIEŃ: CHIWA – BUCHARA
Śniadanie. Wyjazd do Buchary przez pustynię Kizil – Kum
(Czerwone Piaski), trasą wiodącą wzdłuż starożytnego
Jedwabnego Szlaku, którą niegdyś podążały karawany. Obiad
w czasie przejazdu. Przyjazd do Buchary. Kolacja w lokalnej
restauracji i nocleg w hotelu.
 5. DZIEŃ: BUCHARA
Śniadanie. Zwiedzanie świętego miasta Centralnej Azji –
Buchary zwanej „Perłą Orientu”. Tu zobaczymy m.in. mauzoleum Samanids oraz symbol miasta – kompleks Poi Kalon
z minaretem Kalyan (UNESCO) i meczetem oraz XIV-wieczne
mauzoleum Chashma Ayub, muzeum Imama Al Bukhari,
meczet Bolo – Houz (jedyny bukharski zabytek z okresu

średniowiecza), twierdza Ark (IV wiek p.n.e.). Odwiedzimy też
medresy – czyli szkoły koraniczne – Miri Arab (VXI wiek), Taki
Zargaron i Tim of Abdullah – Khan. Na koniec zagłębimy się
w wąskie uliczki na orientalnym targu jedwabnym i bazarze
dywanów. Kolacja z pokazem folklorystyczny. Nocleg.
 
6. DZIEŃ: BUCHARA – SHAKHRISABZ –
SAMARKANDA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Shakhrisabz – miejsca urodzenia Emira Timura, zwiedzanie historycznego centrum miasta (UNESCO): ruiny pałacu Ak – Saray, mauzoleum Jahongir,
kompleks Dor – ut Tillavat, Gumbazi – Selidan, meczet Kok
Gumbaz. Wizyta na Cmentarzu Żołnierzy Polskich należących do Armii gen. Andresa, której 6 dywizja piechoty była
formowana w rejonie miasta. Obiad w trakcie zwiedzania.
Przejazd do Samarkandy, będącej jednym z najdłużej zamieszkałych miast świata. Starożytna Marakanda, powstała
w VI w. p.n.e, była stolicą historycznej krainy Sogdiany leżącej
na Jedwabnym Szlaku. Kolacja. Nocleg.
 
7. DZIEŃ: SAMARKANDA – TASZKENT
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie historycznej części Samarkandy (UNESCO): mauzoleum Emira Timura, a w nim grobowca Tamerlanda, mauzoleum Ruhabad, placu Registan,
przy którym stoi medresa Ulughbek, Sher – Dor i Tillya – Kari
meczet Hazret – Hydri i Bibi – Khanym, kompleks architektoniczny Shandi – Zinda. Obiad. Wizyta na bazarze, gdzie
będzie można zaopatrzyć się w lokalne przysmaki. Transfer
na dworzec kolejowy, przejazd do Taszkientu. Po przyjeździe
transfer do hotelu i nocleg.
 
8. DZIEŃ: TASZKENT – FERGANA – OSH – BISZKEK
Śniadanie. Przejazd do Doliny Fergańskiej przez urokliwe
pasmo górskie. Po drodze zwiedzanie miasta Kokand: Wizyta
w Khudoyarkhan Pałacu i Muzeum, Meczet Djami, Norbutabi
Madrasah, Mauzoleum Modarikhan. Przejazd do punktu
granicznego. Przekroczenie granicy i wjazd do Kirgistanu.
Następnie przejazd do Osh. Stamtąd przelot do Biszek.
Transfer do hotelu. Kolacja. Nocleg.
 
9. DZIEŃ: BISZKEK – ALA ARCHA – BISZKEK
Śniadanie w hotelu. Przejazd do malowniczej doliny Ala Archa w górach Tienszan. Krótka piesza wycieczka zboczem
wąwozu, podczas której roztaczać się będą piękne widoki.

Po południu powrót do Biszkek. Zwiedzanie miasta: wizyta
na Placu Pobeda, w Parku Duboviy, na Placu Central Ala-Too,
Muzeum Historii, Filharmonia Narodowa. Kolacja w lokalnej
restauracji. Nocleg.
 
10. DZIEŃ: BISZKEK – ISSYK KUL
Śniadanie w hotelu. Przejazd do jeziora Issyk Kul położonego w otoczeniu gór. Jest to drugie co do wielkości jezioro
w alpejskim świecie (1608 m n.p.m), nazywane „Perłą Azji
Środkowej”. Jezioro jest domem dla licznych gatunków roślin
i zwierząt. Spacer brzegami jeziora. W drodze do miejsca
zakwaterowania postój przy średniowiecznej wieży Burana.
Przyjazd do Issyk Kul. Zakwaterowanie. Kolacja.
 
11. DZIEŃ: ISSYK KUL – CHLPON ATA – BISZKEK
Śniadanie w hotelu. Przejazd w kierunku Skansenu w Petroglyph, gdzie można zobaczyć petroglify Wehe wykonane
ponad 2000 lat temu przez miejscowych szamanów. Oglądanie panoramy całego Issyk Kul Lake, które w starożytności
uważane było przez mieszkańców za środek świata. Wizyta
w muzeum w Cholpon Ata, gdzie można zobaczyć wiele elementów związanych z kirgiską historią, rzemiosłem i kulturą.
Następnie opcjonalny rejs po jeziorze. Powrót do Biszkek.
Wizyta na lokalnym bazarze. Kolacja w lokalnej restauracji
i noc w hotelu.
 
12. DZIEŃ: BISZKEK – WARSZAWA
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Polski.

TERMIN I CENY: 

12 DNI

30.04.2019–11.05.2019

5690 PLN + 1465 USD

02.08.2019–13.08.2019

5690 PLN + 1465 USD

20.09.2019–01.10.2019

5690 PLN + 1465 USD

05.10.2019–16.10.2019

5690 PLN + 1465 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Taszkient, Biszek – Warszawa
(z przesiadką)
• przejazdy autokarem/mikrobusem, pociągiem, przeloty
wewnętrzne zgodnie z programem
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelach 3/4*
• śniadania i kolacje
• opiekę pilota B. P. Opal Travel i lokalnych przewodników
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pokaz folklorystyczny
w Buchara
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
•w
 izy do Uzbekistanu 60 USD
• a trakcji fakultatywnych
• z wyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
ok. 5 USD
•d
 opłata do pokoju jednoosobowego: 260 USD
•d
 opłata do wysokiego sezonu 500 PLN
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AZJA

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, OMAN 

10 DNI

� Dubaj, Abu Dhabi, Al Ain – najpiękniejsze i najważniejsze miasta Emiratów � Przejazd jeepami po Zielonych Górach w Omanie
� Twierdze Rustaq, Nakhl, Nozwa, Jabrin, Bahla w Omanie
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – DUBAJ
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie
im. F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Przelot do Dubaju. Transfer do hotelu. Nocleg.
 2. DZIEŃ: DUBAJ
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie miasta, które wznosi się
na pustyni, z dostępem do pięknych zatok oraz wybrzeża.
Postój przy 180 letnim forcie Al. Fahidi, a następnie przy
najdroższym hotelu świata – Burj Al Arab. Następny przystanek to Meczet Jumeirah – architektoniczny punkt orientacyjny w Dubaju. Wjazd na Burj Kalifa, podziwianie miasta
z najwyższej budowli świata. Powrót do hotelu. Czas wolny.
Nocleg. Opcjonalnie: rejs z kolacją wzdłuż zatoki Dubaju
w świetle księżyca.
 3. DZIEŃ: ABU DHABI
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Abu Dabi – stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich i rezydencji Krajowej Rady Federalnej. Z Dubaju przejedziemy obok największego sztucznego
portu znajdującego się w Jebel Ali (ok. 2 godzin drogi od
Abu Dhabi), a następnie odwiedzimy – majestatyczny Wielki
Meczet – trzeci pod względem wielkości meczet na świecie.
Przejazd przez samo centrum miasta zapewni niezapomniane
wrażenia, zobaczymy między innymi plac Union Square,
pełen symbolicznych motywów zainspirowanych zwyczajami
tego kraju. Przejazd wzdłuż ulicy Corniche przejedziemy do
zabytkowej wioski Heritage Village. Nocleg.
 4. DZIEŃ: AL AIN
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Al Ain – najbardziej zielonego miasta Emiratów i ważnego ośrodka z najstarszym
Uniwersytetem w Emiratach. Drapacze chmur i szklane powierzchnie są dominującymi elementami, ale wielkie i wspaniale utrzymane parki oraz ogrody są powodem określenia Al.
Ain jako najbardziej zielonego miasta w regionie. Zwiedzanie
Muzeum z kolekcją etnograficzną i archeologiczną. Przejdziemy przez Souk; krótki postój na targu kóz, potem możliwość
zobaczenia ostatniego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
targu wielbłądów. Al Ain zawsze była ważnym przystankiem
na trasie karawan i jeszcze 20 lat temu stanowiła grupę
sześciu małych wiosek stworzonych wokół drzew i źródeł
świeżej wody, które dawały możliwość przeżycia. Przejazd
do Dubaju. Nocleg.
 5. DZIEŃ: PUSTYNNE SAFARI
Śniadanie. Czas wolny. Popołudniu wyruszamy na pustynne
safari, podczas którego mamy możliwość zobaczenia Zło-

tych Wydm Arabii na czterech kołach. Postój na kempingu
Beduinów, który znajduje się w sercu pustyni. Możliwość
zrobienia tatuaży z henny, podpatrzenia lokalnych ubrań,
spróbowania napojów bezalkoholowych – wody, herbaty
lub kawy. Można też spróbować jazdy na wielbłądzie oraz
fajki wodnej w różnych smakach. Wieczorem, by jeszcze
lepiej poczuć otaczający nas klimat, odbędzie się pokaz tańca
brzucha w rytm muzyki arabskiej. Kolacja w formie barbeque.
Transfer do hotelu i nocleg.
 6. DZIEŃ: DUBAJ – RUSTAQ – NAKHL – MUSCAT
Śniadanie i wymeldowanie się z hotelu. Przejazd do miasta
Rustaq, które jest słynnego ze względu na wody termalne. Postój na zdjęcia fortu w Rustaq. Kolejny przystanek
to Nakhl, które posiada najwyższy fort w Omanie, stojący
dumnie na szczycie pagórka. Następnie odwiedzimy Al.
Thowara Oasis, gdzie odpoczniemy w prawdziwej oazie.
Obiad w formie pikniku. Przejazd do Muscat. Transfer do
hotelu. Nocleg.
 7. DZIEŃ: MUSCAT
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie miasta. Pierwszy przystanek to Wielki Meczet, najpiękniejsze dzieło architektoniczne.
Z Meczetu przejdziemy drogą przy której znajdują się reprezentacyjne budynki ambasad do starej części miasta Muscat.
Odwiedzimy Muttrah souk – tradycyjny omański bazar,
oferujący szeroki zakres towarów, szczególnie typowych
pamiątek z Omanu, takich jak kadzidło, omańskie sztylety
– Khanjar, czy piękne, srebrne rękodzieła oraz wspaniałe
wyroby z różnych tkanin. Następny przystanek to Muzeum
Bait Al Zubair (zamknięte w piątki) – mały dom, który został
przekształcony w celu pokazania starych znalezisk archeologicznych, oraz pięknych sukni i wspaniałej biżuterii Omanu.
Muzeum posiada interesującą wystawę starych zdjęć miasta
Muscat sprzed epoki Renesansu, którą zapoczątkował Jego
Królewska Mość Sułtan Quaboss, panujący od 1970 roku.
Po zwiedzeniu Muzeum zobaczymy Pałac Sułtana, otoczony
przez dwa forty – Mirani oraz Jalali zbudowane przez Portugalczyków w XVI wieku w czasie ich rządów w nadmorskich
miastach Omanu. Po południu czas wolny. Nocleg.
 
8. DZIEŃ: MUSCAT – NIZWA – JABRIN – BAHLA –
NIZWA
Śniadanie. Wyjazd do Nizwa – świętego miasta, które przez
setki lat było centrum kultury, nauki, sztuki i władzy. Spacer
po barwnym bazarze (Nizwa Souq) i okazja do zakupów. Postój przy zamku Jabrin, który został zbudowany w XVII wieku

i należy do najwierniej odrestaurowanych. Następnie przejazd
do Bahla, najstarszego fortu Omanu, który jest otoczony
murami o długości 40 km. Przyjazd do Nizwa. Nocleg.
 
9. DZIEŃ: NIZWA – JABEL AKHDAR – MUSCAT
Śniadanie. Przejazd samochodami terenowymi po Jabel Akhdar, czyli Zielonych Górach. Jest to jeden z najpiękniejszych
zakątków Omanu, pośród malowniczych wzgórz rozmieszczone są wioski niezwykle sympatycznych i przyjaznych ludzi, którzy uprawiają owoce granatu, brzoskwinie i orzechy
włoskie. Większość obszaru położona jest na wysokościach
ok. 1800 m n.p.m. Obiad w formie pikniku w malowniczo
położonej oazie w Wadi Bani Habib. Po południu powrót
do Muscat. Nocleg.
 
10. DZIEŃ: MUSCAT – WARSZAWA
W nocy transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy. Powrót
do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

10 DNI

01.02.2019–10.02.2019

4995 PLN + 1500 USD

08.03.2019–17.03.2019

4995 PLN + 1500 USD

05.10.2019–16.10.2019

4995 PLN + 1500 USD

04.11.2019–13.11.2019

4995 PLN + 1500 USD

04.12.2019–13.12.2019

4995 PLN + 1500 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Dubaj, Muscat – Warszawa
• przejazdy autokarem lub mikrobusem z klimatyzacją zgodnie
z programem
• przeloty wewnętrzne zgodnie z programem
• zakwaterowanie w hotelach 3/4* w pokojach 2-osobowych
(typu standard) z łazienkami
• śniadania w większości w formie bufetu
• opiekę pilota na całej trasie oraz pilotów lokalnych
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Omanu (15 USD – płatna na lotnisku)
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
ok. 3 USD dziennie
• atrakcji fakultatywnych
Przy wjeździe do większość z powyższych krajów arabskich nie może być
w paszporcie stempla z pobytu w Izraelu.

WWW.OPALTRAVEL.PL
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14 DNI

� Udział w festiwalach, jakie odbywają się w podanych terminach Bhutanie � Dzongi – tradycyjne bhutańskie warownie
� Zapierające dech w piersi panoramy Himalajów � Bumthang „duchowym sercem” Bhutanu � Wioski w Dolinie Tang
� Lekkie trekkingi � Najpiękniejsze doliny: Phobjikha, Gangtey, Tang, Haa
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – DELHI/KALKUTA
Wylot z Warszawy.
 
2. DZIEŃ: DELHI/KALKUTA
Przylot do Delhi lub Kalkuty, następnie dalszy przelot do
Paro – stolicy Bhutanu, ostatniego nietkniętego cywilizacją
XX w. królestwa Himalajów. Przejazd w kierunku Thimphu
przez Dolinę Paro, między piętrzącymi się po obu stronach
górskimi masywami. Podążając wzdłuż rzeki Pa Chu, mijamy
po drodze dzongi – tradycyjne bhutańskie warownie: Ta
Dzong i Paro Dzong. Zatrzymamy się też w świątyni Tachogang Lhakhang. Przejazd do hotelu. Kolacja i nocleg.
 
3. DZIEŃ: THIMPHU
Śniadanie. Wycieczka po mieście i odwiedziny w Bibliotece
Narodowej, przechowującej wiekowe zbiory buddyjskich manuskryptów. Odwiedziny w szkole malarstwa, gdzie wykłada
się sztukę tworzenia tradycyjnych bhutańskich malowideł
oraz w Muzeum Tekstyliów i Muzeum Folklorystycznym.
Oglądanie Taschichhodzong – dawnej fortecy – najokazalszego budynku Bhutanu, dziś siedziby władz rządowych
i religijnych. Przejazd do Memorial Czorten, gdzie zobaczymy
czorten (stupę) wybudowany dla upamiętnienia trzeciego
króla Bhutanu zmarłego w 1972 roku. Stupy lub chorteny
to tradycyjne buddyjskie budowle, gdzie umieszczano relikwie. Jest to też nieodłączny i stały element himalajskiego
krajobrazu, rodzaj znaku „błogosławiącego” podróżnych.
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 
4. DZIEŃ: THIMPHU – PUNAKHA
Śniadanie. Przejazd do Punakha przez himalajską przełęcz
Dochu-la (3088 m n.p.m.), skąd widoczne są najwyższe szczyty Bhutanu. Postój na herbatkę z widokami na Himalaje.
Przyjazd do Punakha Dzong, który do 1955 r. był siedzibą
władz Bhutanu i głównym centrum administracyjnym, dziś
mieści m.in. szkołę buddyjską. Zniszczony kilkakrotnie przez
ogień i trzęsienie ziemi, dziś odbudowany według oryginalnych planów, zachwyca swoim majestatem. Po południu
krótki trekking wśród pól ryżowych do położonej na wzgórzu
świątyni Chimi Lhakhang. Kolacja i nocleg.
 
5. DZIEŃ: PUNAKHA – TRONGSA
Śniadanie. Przejazd do Trongsa (około 4 godziny), z postojem na przełęczy Pele (3420 m n.p.m.). Postój przy stupie
Chendebjee. Zwiedzanie malowniczo usytuowanego na
kilku poziomach pochodzącego z XVII w. Dzongu Trongsa.
Strategicznie położone Trongsa w XIX w. było uznawane za
stolicę Bhutanu, stąd wywodzi się obecnie panująca dynastia
Wangchuk. Przejazd do hotelu w Trongsa. Kolacja. Nocleg.
 
6. DZIEŃ: TRONGSA – BUMTHANG
Śniadanie. Przejazd do Bumthang (około 3 godziny). Po
drodze wizyta w Jakar Dzong, położonym na wzgórzu
oraz postój na przełęczy Yotong (3400 m n.p.m.). Dalszy
przejazd drogą prowadzącą przez jedne z najpiękniejszych
terenów widokowych w Buthanie do Bumthang. Znajdują
się tu cztery doliny: Chokhor, Tang, Ura oraz Chhume, które
obfitują w ważne świątynie i klasztory, dlatego też Bumthang
nazywany jest „duchowym sercem” Bhutanu. Zwiedzanie
Kurjey Lhakang – najświętszego miejsca w Bhutanie, gdzie
Padmasambhawa pozostawił odcisk ciała na skale. Kolejną
świątynia jaką zobaczymy jest Jambay Lhakhang, jedna z najstarszych w kraju oraz jedna ze świątyń (budowanych także
w Tybecie i w Himalajach) zbudowana przez króla Songcena
Gampo. Ostatnią ze świątyń jaką zwiedzimy jest xv-wieczna
Tamshing Lhakang. Kolacja i nocleg.
 
7. DZIEŃ: BUMTHANG
Po śniadaniu udamy się do pięknej, lecz odległej doliny Tang.
Dzisiejszy dzień upłynie nam na spotkaniach z lokalnymi
mieszkańcami, znajdujących się tam wiosek. Odbędziemy
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spacer wśród pól (ok. 30 minut) do wioski górującej nad doliną – Ugyencholing (2850 m). Droga prowadzi wzdłuż rzeki
Chamkhar Chu. Odwiedzimy znajdujący się tam XVI-wieczny
Pałac Tang Ugyencholing, należący do rodziny pisarki Kunzang Choden. Obiad będzie serwowany w wiejskim domu Po
obiedzie wracamy do Bumthang, po drodze odwiedzając Mebar Tsho, które uważane jest za jedno z najświętszych miejsc
w regionie, ponieważ jest związane ze znanym skarbnikiem
religijnym (Tertonem) Tertonem Pema Lingpą. Dziś to małe
jeziorko ze słodką wodą jest świętym miejscem pielgrzymek
dla Bhutanu z otaczającymi go wielobarwnymi flagami modlitewnymi i małym ołtarzem poświęconym Tertonowi Pema
Lingpie. Wieczorem spacer po mieście Bumthang i kolacja
w lokalnej restauracji w mieście.
 
8. DZIEŃ: BUMTHANG – GANGTEY
Po śniadaniu przejazd do Doliny Gangtey i doliny Phobjikha
(około 6 godziny). Są to jedne z najpiękniejszych glacjalnych
dolin Bhutanu. Podziwianie pięknych krajobrazów dolin otoczonej górami. Zwiedzanie jednego z najstarszych klasztorów
– Gangtey (2900 m n.p.m.), a następnie około 1,5 godzinny,
przyjemny spacer po dolinie. Droga prowadzi przez osady
z tradycyjną zabudową, zalesione wzgórza oraz łąki. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w Gangtey.
 
9. DZIEŃ: GANGTEY – PARO
Po śniadaniu udajemy się w drogę powrotną do Paro (około
4,5 godziny). Po drodze postój i zwiedzanie Simtokha Dzong.
To mały dzong położony około 5 kilometrów na południe
od Thimphu. Dzong oficjalnie nazywa się Sangak Zabhon
Phodrang, co tłumaczy się jako Pałac Głębokiego Znaczenia
Tajemnych Mantr. Po obiedzie odwiedzimy położone za Paro
bliźniacze świątynie Kjiczu Lhakhang. Pierwszą świątynię jak
przekazuje bhutańska tradycja zbudował w VII wieku tybetański król Songtsen Gampo (budowniczy słynnej świątyni
Jokhang w Lhasie). Druga z bliźniaczych świątyń powstała
w 1968 roku z inicjatywy Królowej Aszi Kezang. Przejazd
do pobliskich ruin Drukgyel Dzong – „Fortu Zwycięstwa”
zbudowanego w połowie XVII w. dla uczczenia zwycięstwa
nad Tybetańczykami. Budowa dwóch buddyjskich świątyń na
terenie Bhutanu uważana jest za początki państwowości. Natępnie przejazd do pobliskich ruin Drukgyel Dzong – „Fortu
Zwycięstwa” zbudowanego w połowie XVII w. dla uczczenia
zwycięstwa nad Tybetańczykami. Kolacja i nocleg w Paro.
 
10. DZIEŃ: PARO – HAA
Po śniadaniu udamy się do Haa, najbardziej wysuniętej na
zachód doliny w Bhutanie. Trwająca około kilka godzin podróż
odbywa się mało uczęszczanymi drogami, wśród pięknych
krajobrazów. Droga prowadzi do Chuzom (ujścia rzeki), gdzie
dostrzegamy trzy świątynie w stylu nepalskim, tybetańskim
i bhutańskim, które zostały zbudowane, aby odpędzić złe
duchy. Następnie mijamy Dobje Dzong, dawne więzienie,
które obecnie mieści klasztor. Dalsza część trasy prowadzi nas przez malownicze i urocze wioski znajdujące się
na wzgórzach. Postoje w wioskach i spotkania z lokalnymi
mieszkańcami. Nocleg w Haa.
 
11. DZIEŃ: HAA – PARO
Po śniadaniu udamy się na Przełęcz Chele La (3988 m), z której
w pogodny dzień dostrzec można drugi najwyższy szczyt
Bhutanu, Mt Jhomolhari (7314 m). Opcjonalnie, drogę w dół,
będzie można przejechać rowerami. Odbędziemy też dwugodzinną wędrówkę przez gęsty las rododendronów, wypatrując
wypasających się jaków. Wędrówkę kończymy w Kila Goemba,
klasztorze położonym w skalistym terenie na zboczu góry. To
miejsce modlitwy i medytacji dla około 32 mniszek. Następnie
przejedziemy do Dumtse lhakang, świątyni do odwiedzenia której wymagane jest specjalne zezwolenie. Świątynia

jest bardzo wyjątkowa w swoim projekcie, zupełnie inna od
występujących w Buthanie. Świątynia została zbudowana
w 1443 r. Przez Thantong Gyalpo, znanego jako konstruktor
żelaznych mostów w bhutańskiej legendzie. Dumatse Lhakhang zbudowana jest na 3 poziomach, które reprezentują
3 duchowe królestwa Ziemi, tj. Piekło, Ziemię i Niebo. Ściany
świątyni Lhakhang ozdobione są pięknymi ręcznie malowanymi
freskami przedstawiającymi te trzy królestwa ziemi. Zwiedzanie
tego dnia zakończymy w Rimpung Dzhong. Jest to najprawdopodobniej najlepiej znany i najbardziej kultowym dzhong
Bhutanu.Imponujący Dzhong jest prawdopodobnie najlepszym
przykładem architektury Dzhong, istniejącej dziś w świecie.
Nazwy Rinpung Dzhonga tłumaczy się na „Fortecę na stosie
klejnotów”. Sceneria zamku został wykorzystana przy kręceniu
filmu „Mały Budda”. Powrót do hotelu w Paro. Kolacja i nocleg.
 
12. DZIEŃ: PARO
Po śniadaniu wyprawa do jednego z najbardziej spektakularnie położonego klasztorów Azji – klasztoru Taktshang,
zwanego „Tygrysim Gniazdem”. Klasztor wzniesiono na skalnym stoku, na wysokości ok. 275 m nad poziomem Doliny
Paro. Jest to miejsce wyjątkowe – niedostępne, strzegące
tajemnic samego Bhutanu od setek lat. By dostać się do
klasztoru należy odbyć około 2,5 godzinny trekking. Klasztor
jest jednym z najświętszych miejsc w Bhutanie, miejscem
pielgrzymek Bhutańczyków jak też wyznawców buddyzmu
z innych krajów, a równocześnie najbardziej rozpoznawalną
budowlą Bhutanu. Wizyta w klasztorze oraz prowadząca
do niego droga pozostawia niesamowite i niezapomniane
wrażenie. W drodze powrotnej do hotelu zatrzymamy się
w Klichu Lakhang – jednej z najstarszych świątyń Bhutanu.
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
 
13. DZIEŃ: PARO – DELHI/KALKUTA
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Delhi lub Kalkuty.
Transfer do hotelu lub transfer na lotnisko, w zależności od
godziny wylotu.
 
14. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

14 DNI

11.03.2019–24.03.2019

7790 PLN + 2790 USD

07.10.2019–20.10.2019

7790 PLN + 2790 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• bilet lotniczy z/do Indii (Delhi lub Kalkuta)
• bilet lotniczy z/do Paro
• przejazdy klimatyzowanymi samochodami zgodnie
z programem
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelach 4*/3*
• śniadania i obiady i kolacje
• wizę do Bhutanu
• e-visa do Indii
• opiekę pilota B.P. Opal Travel oraz anglojęzycznych
przewodników lokalnych
• opłacone bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• napojów do posiłków
• dopłata do pokoju jednoosobowego: 780 USD

Zawsze staramy się dostosować program do Państwa życzeń i zorganizować wyjazd na wskazanej przez Państwa trasie w dowolnym
terminie. Pobyt można przedłużyć o wypoczynek na Andamanach.
Szczegóły w Biurze.

INDIE POŁUDNIOWE Z ANDAMANAM

16 DNI

� ????????
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Wylot do Cochin.
 2. DZIEŃ: COCHIN
Przylot do Cochin. Po formalnościach wizowych udamy się
do hotelu.
COCHIN – Cochin od dawna wychwalany jest w literaturze
turystycznej jako „Królowa Morza Arabskiego”. Sprawia to
jego położenie między błękitnymi wodami Morza Arabskiego
i szmaragdowymi rozlewiskami Kerali, jego bogata mieszanka
indyjskiej i zagranicznej architektury oraz naprawdę niezwykłe zabytki, takie jak chińskie sieci rybackie, osobliwe, ciche
miejsca, takie jak dzielnice żydowskie. Krótki odpoczynek
w hotelu. Następnie śniadanie, po którym rozpoczniemy
zwiedzanie; Chińskie sieci rybackie, Holenderski Pałac, Żydowska synagoga, wybudowana w 1568 roku jest wspaniale
ozdobiona chińskimi kafelkami i belgijskimi żyrandolami.
Można tu znaleźć gigantyczne zwoje Starego Testamentu. Następnie zobaczymy kościół Św. Franciszka, który jest
najstarszym kościołem zbudowanym przez Europejczyków
w Indiach. Znajduje się tu grób Vasco da Gama. Wieczorem
pokaz tanca Kathakali. Będziemy świadkami siły i wigoru
tanecznego dramatu Kathakali, który będzie zawierał epizody
z wielkich indyjskich eposów. Niezwykle stylizowane gesty,
wyszukany makijaż, maski i wspaniałe kostiumy tancerek dodają przedstawieniu atrakcyjności. Kolacja i nocleg w hotelu.
 3. DZIEŃ: Cochin – Alleppey – Backwaters
Po śniadaniu przejazd do Alleppey na pokładzie łodzi po
słynnych zakątkach Kerali.
Łodzie odegrały ważną rolę w rozwoju gospodarczym starożytnej Kerali, przenosząc ładunki i ludzi z samego zakątka
i poza tym niedostępnego obszaru, przecinając całą długość
i szerokość terenu. Nocleg na łodzi.
 4. DZIEŃ: Backwaters – Periyar
Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego Periyar, który
położony jest na wzgórzach zachodnich Ghatów. Centralnym
punktem parku narodowego Periyar jest jezioro Periyar o powierzchni 5 500 hektarów utworzone przez budowę tamy na
rzece Periyar w 1895 roku. Zapora zalała nisko położony las,
którego martwe pnie drzew nadal wystają z wody. Wzdłuż
brzegów jeziora są tereny bagienne z wysokimi murawami.
Jest to jedno z najbogatszych siedlisk dużych ssaków, ponieważ zapewnia zarówno doskonałą osłonę, jak i odżywienie
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w postaci soczystych pędów i traw. Periyar jest prawdziwym
rajem słoni. Po przybyciu do Periyar, przejazd do hotelu.
Następnie udamy się plantacje przypraw. Wizyta pozwoli nam
zrozumieć, w jaki sposób przyprawy używane w codziennej
kuchni są uprawiane, zbierane i przetwarzane, zanim trafią
do lokalnego supermarketu. Późnym popołudniem udamy
się na rejs łodzią w rezerwacie tygrysów Periyar. Kolacja
i nocleg w hotelu.
 5. DZIEŃ: Periyar/Madurai
Po śniadaniu przejazd do Madurai, gdzie jak mówi legenda,
kiedyś Pan Shiva pojawił się we śnie Króla Kulasekhara Pandya. Król był zdumiony widząc krople nektaru spadające na
ziemię z zmierzwionych włosów Pana Shivy. „Madhu” był
tak słodki, że miejsce, w którym upadł, stało się znane jako
Madhurapuri, które z czasem stało się „Madurai”. Madurai
zwane jest także Atenami Wschodu. Jest to miejsce o wielkim
znaczeniu historycznym i kulturowym. Jest to najstarsze
miasto w Tamil Nadu i leży nad brzegiem rzeki Vaigai. Przyjazd
do hotelu. Kolacja i nocleg w hotelu.
 6. DZIEŃ: Madurai
Po śniadaniu udamy się na zwiedzenie Madurai; Świątynia
Meenakshi, która ma prawie 2000 lat i mieści się w sercu starego miasta. Jest wspaniały przykład architektury
drawidyjskiej. Obecna świątynia została zaprojektowana
w 1560 roku Ciekawe jest też Muzeum Świątyni, w którym
znajduje 985 bogato rzeźbionych filarów. Następnie udamy się do pałacu Tirumalai Nayak Mahal. Pałac (lub Mahal)
został zbudowany przez Thirumalai Naicker, największego
z nayakkarskich królów Madurajów. Kompleks pałacowy był
pierwotnie czterokrotnie większy niż obecnie, choć i teraz
budowla robi wrażenie. Wieczorem udamy się na ceremonie
„Kładzenia się spać boga Siwy” w świątyni Meenakshi. Jest
to kolorowa procesja, w której niesie się obraz Śiwy w towarzystwie muzyków, śpiewaków świątynnych i kapłanów
z jego świątyni. W drodze Shiva odwiedza inne bóstwa przed
wejściem do świątyni Parwati (Meenakshi), aby spać z nią
na noc. Kolacja i nocleg w hotelu
 7. DZIEŃ: Madurai – Tiruchirappalli – Thanjavur
Po śniadaniu przejazd do Thanajvur. Po drodze wizyta
w Trichy. Zwiedzanie Świątynii Sri Rangnathaswamy. Ten
wspaniały kompleks świątynny w Srirangam, otoczony jest
siedmioma koncentrycznymi ścianami z 21 gopuramami

i jest prawdopodobnie największym w Indiach. Większość
pochodzi z XIV do XVII wieku. Kompleks świątynny jest
bardzo dobrze zachowany, z doskonałymi rzeźbami i licznymi świątyniami dla różnych bogów, główna świątynia jest
poświęcona Wisznu. Następnie wspinamy się do Świątyni
Rock Fort. Świątynia stoi wysoko na wzgórzu, pochodzi z VII
wieku. Pagórek stanowi punkt orientacyjny tętniącego życiem
miasta Trichy. Są tu dwie świątynie jedna dla Śiwy i druga
dla Winajagara, znana tutaj jako Ucchi Pillayair. Bóstwo tutaj
siedzi i obserwuje ze szczytu całe miasto Trichy. Świątynia
uchipillayar jest bardzo mała; aby dotrzeć na szczyt, trzeba
pokonać około 400 stopni. Z wierzchołka wzgórza można
podziwiać panoramę całego miasta. Po odwiedzeniu Trichy,
kontynuujemy jazdę do Thanjavur, którego nazwa pochodzi
od „Tanjan”, legendarnego demona z hinduskiej mitologii.
Tanjore, jak nazywali je Brytyjczycy, jest niezwykle żyzne,
dobrze prosperujące i malownicze; był to naturalny wybór
dla stolicy jednego z największych imperiów na południu.
Obecnie jest to niewielkie miasto, którego największy rozkwit był w okresie Chola od X wieku do XIV, kiedy stało się
centrum sztuki i edukacji. Jako centrum rozwoju kulturalnego
Thanjavur przyciągał mistrzów rzemiosła, jedwabnych dywanów, dzwonu, instrumentów muzycznych, rzeźbiarstwa
i rzeźb z brązu. Po przybyciu do Thanjavur, przejazd do hotelu.
Kolacja i nocleg w hotelu.
 8. DZIEŃ: Thanjavur – Pondicherry
Po śniadaniu zwiedzanie Thanjavur; płac Thanjavur, to rozległy budynek murowany zbudowany około 1550 r. Dwie
wieże pałacowe, zbrojownia i wieża widokowa są widoczne
ze wszystkich części miasta. W pałacu znajduje się galeria
sztuki, biblioteka i sala muzyczna. Galeria sztuki ma znakomitą
kolekcję posągów z brązu Chola z IX do XII wieku. Biblioteka
Saraswati Mahal znajduje się tuż obok galerii. Ponad 30
000 indyjskich i europejskich manuskryptów napisanych
na liściach palmowych i papierze jest przechowywanych
w Bibliotece Saraswati Mahal. Następnie przejazd do Świątyni i fortu Brihadeswara. Zbudowana przez wielkiego króla
Choli w X wieku jest znakomitym przykładem architektury
Chola i znajduje się na liście światowego dziedzictwa. Na
szczycie wierzchołka o wysokości 63 metrów zbudowano
kopułę z jednego kawałka granitu o wadze około 81 ton.
Kopuła została wciągnięta na 6-kilometrowym pochylni

w sposób podobny do stosowanego przez egipskie piramidy. Po zwiedzaniu kontynuujemy jazdę do Pondicherry.
Nazwa Pondicherry pochodzi od tamilskiego słowa Puducheri oznaczającego „nową osadę”. Położone idealnie na
linii brzegowej Pondicherry było rządzone przez Francuzów
od ponad 3 stuleci i dziś jest symbolem żywego pomnika
kultury francuskiej w Indiach. W mieście Pondicherry widoczne są silne wpływ kultury francuskiej, zwłaszcza na jej
architekturę Po przyjeździe, przejazd do hotelu. Następnie
udamy się na wizytę do Aśramu Sri Aurobindo, założonego
przez Sri Aurobindo w listopadzie 1926 roku. Aśram Sri
Aurobindo w Pondicherry jest dziś dużą instytucją, która
ma swoje filie w prawie wszystkich większych miastach na
całym świecie. Jego działalność obejmuje wiele aktywności
charytatywnych, w tym świadczenia medyczne i wydawnicze.
Kolacja i nocleg w hotelu
 9. DZIEŃ: Pondicherry – Mahabalipuram
Po śniadaniu przejazd do Mahabalipuram i po drodze wizyta w Auroville, która jest określana jako „Miasto Jutra”.
Ludzie różnych narodowości, wyznań i wierzeń mogli żyć
w pokoju i harmonii. Celem Auroville jest urzeczywistnienie
jedności ludzkiej w różnorodności. Po odwiedzeniu Auroville
kontynuujemy przejazd do Mahabalipuram – znanego również jako Mamallapuram. To nadmorskie miasteczko z VII
wieku wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO,
w którym znajdują się różne zabytki z okresu od VII do IX
wieku. Po przybyciu do Mahabalipuram przejazd do hotelu.
Następnie zwiedzamy Arjuna’s Pokuta, które jest jednym
z najsłynniejszych kamiennych rzeźb w Mahabalipuram. To
ogromna rzeżba wykonana na dwóch potężnych głazach.
Ma 31 m długości i 9 m wysokości. Uważa się, że ta rzeźba
pokazuje, że Arjuna podejmuje pokutę, aby zdobyć rzadką
broń przeciwko swoim wrogom; druga szkoła wierzy, że
portretuje legendę o zejściu rzeki Ganges na ziemię. Niezależnie od interpretacji, pokuta Arjuna pozostaje jedną
z najpiękniej rzeźbionych budowli. Arjuna’s Penance ma
ponad 100 postaci bogów i pół boskie stworzenia, ptaki
i zwierzęta, człowiek i świętych. Następnie udamy się Pięciu
Rathas. To zespół świątyń skalnych, które są doskonałym
przykładem ewolucji architektury w stylu drawidyjskim.
Świątynie te są zbudowane w tym samym kształcie co pagody i bardzo przypominają buddyjskie świątynie i klasztory.
Rathowie są powiązani z wielką epicką Mahabharatą. Są to
architektoniczne prototypy demonstrujące imponujące gopuramy i Vimany; wielopiętrowe sale i rzeźbione mury, które

dominują nad krajobrazem Tamil Nadu. W Mahabalipuram
znajduje się osiem mandapamów (płytkich, skalistych sal)
rozsianych po głównym wzgórzu, z których dwa zostały
niedokończone. Ostatnie odwiedzane miejsce to Świątynia
Nadmorska. Ta piękna i romantyczna świątynia, spustoszona
przez wiatr i morze, stanowi ostatnią fazę sztuki Pallavas
i została zbudowana pod koniec VII wieku za panowania
Rajasimha. Uważa się, że w pewnym momencie istniało
siedem takich świątyń, sześć z nich padło ofiarą erozji. Ta
świątynia składa się z trzech świątyń; jedna poświęcona
Panu Wisznu, a druga Panu Śiwie. Spienione fale stanowią
uderzające tło dla świątyni, chronione rzędami rzeźbionych
w skale byków. Najbardziej wyjątkową cechą świątyni jest
to, że zawiera ona świątynie zarówno dla Pana Śiwy, jak
i Pana Wisznu. Kolacja i nocleg w hotelu.
 10. DZIEŃ: Mahabalipuram – Chennai
Po śniadaniu przejazd do Chennai, dawniej zwanego Madras,
które jest stolicą indyjskiego stanu Tamil Nadu. Ta metropolia jest często nazywana kulturową stolicą Indii z powodu
głęboko zakorzenionych tradycji i długiego dziedzictwa.
Rozciągnięty na 200 kilometrów kwadratowych z Zatoką Bengalską na wschodzie, miasto jest bramą do reszty
Indii Południowych. Zwiedzanie Świątyni Kapaleeswara,
starożytnej świątynia Śiwy. Arcydzieło stylu drawidyjskiego
i wyświetla elementy architektoniczne – gopuramy, Mandapamy i czołg. Niektóre fragmentaryczne inskrypcje pochodzą
z 1250 r., Fort St. George, gdzie znajduje się kościół Najświętszej Maryi Panny i muzeum fortu. Muzeum Fortu jest
skarbnicą rzadkich eksponatów broni, mundurów, monet,
kostiumów, medali i innych artefaktów z okresu brytyjskiego.
Kolejne miejsce jakie zobaczymy to kościół Św. Tomasza. To
historyczne starożytne centrum pielgrzymkowe zbudowane
w okresie od XIV do XV wieku przez Portugalczyków. Na
koniec przejedziemy obok plaży Marina Beach, pokrytej
błyszczącym, złotym piaskiem i czystym pasmem błękitnego
morza, jest jedną z najwspanialszych plaż w Indiach. Kolacja
i nocleg w hotelu.
 11. DZIEŃ: Chennai – Port Blair – Havelock
Po wczesnym śniadaniu przelot do Port Blair, następnie
promem z Port Blair do Havelock (ok. 2,5 godziny). Po przybyciu do Havelock, przejazd do hotelu i zakwaterowanie.
Jesteśmy na Andamanach, urokliwych wyspach rozsianych
na Ocenie Indyjskim. Kolacja i nocleg w hotelu.
 12–13. DZIEŃ: Havelock
Po śniadaniu reszta dnia to odpoczynek i relaks na wyspie

Havelock. Piękno wysp Havelock leży w naturalnym pięknie
i spokojnym tempie życia. Kolacja i nocleg w hotelu.
 14. DZIEŃ: Havelock – Port Blair
Po śniadaniu wyjazd rano do przystani promowej na Port
Blair. Po przybyciu do Port Blair, przejazd do hotelu w celu
zameldowania. Kolacja i nocleg w hotelu.
 15. DZIEŃ: Port Blair – Chennai
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i przelot do Chennai Po
przybyciu do Chennai udamy się na lotisko, z którego wylecimy do Europy.
 16. DZIEŃ: Warszawa
Przylot do Warszawy

TERMIN I CENY: 

16 DNI

??????????

???? PLN + ???? USD

??????????

???? PLN + ???? USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Delhi – Warszawa (z przesiadką)
• przeloty wewnętrzne
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelach 3*/4*
oraz w namiotach na campach
• śniadanie podczas pobytu w Delhi, śniadanie, lunch i kolacje
podczas reszty trasy
• transfery i przejazdy prywatnymi samochodami
• opiekę angielskojęzycznych przewodników lokalnych
• bilety wstępów do odwiedzanych obiektów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Indii (e-wiza koszt: 60 USD)
• obiadów i kolacji w Delhi oraz napojów do posiłków
• zwyczajowych napiwków (ok. 4 USD dziennie)
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INDIE POŁUDNIOWE KARNATAKA – TAMILNADU-KERALA

20 DNI

� ????????
 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie- hala odlotów przy stanowisku Opal
Travel. Przelot do Bangalore.
 2. DZIEŃ: BANGALORE
Przylot do Bangalore. Witamy w Indiach! Bangalore (oficjalnie
Bangalur) – zwane jest miastem ogrodów lub doliną krzemową, to zagłębienie technologii szczycące się największą
koncentracją firm informatycznych w Indiach. Czeka tu także
na nas mnóstwo ogrodów, muzeów, pałaców i świątyń. Jest
to też ważny ośrodek klasycznej indyjskiej muzyki i tańca,
a także bogatego życia nocnego. Niegdyś była to spokojna
kolonia Brytyjczyków, którzy w 1881 zwrócili ją pod rządy
radży, a następnie w 1947 stało się częścią Indii. Stało się
ono sławne dzięki czterem wieżom. Jest to jedno z najszybciej rozwijających się miast w Indiach. Zwiedzimy: Ogrody
Botaniczne Lalbagh z ponad 1800 gatunków tropikalnych
roślin i ziół. Następnie odwiedzimy LondynBull Temple –
Świątynia Byka w Basavanagudi jest jedną z najstarszych
świątyń w Bangalore. Świątynia poświęcona jest bykowi
Nandi, który jest górą Śiwy. Kolacja i nocleg w hotelu.
 3. DZIEŃ: BANGALORE – HASSAN
Po śniadaniu podróż do Hassan. Po drodze odwiedzimy Sravanbelagola. Sravanbelagola było kiedyś wzgórzem na którym
zamieszkiwali mnisi od trzeciego wieku p.n.e, aktualnie są
tam świątynie do, których pielgrzymują wyznawcy religii Jain.
Sravanbelagola – słynie z kolosalnej figury Gomateshwara
zwanego również jako Lord Buhabali. Posąg wyrzeźbiony
w kamieniu monolitycznym ma 17 metrów i widać go nawet
z odległości 20 km.Po zwiedzaniu, kontynuujemy naszą podróż do Hassan.Hassan znajduję się w południowoindyjskim
stanie Karnataka. Kolacja oraz nocleg w hotelu.
 4. DZIEŃ: HASSAN – HALEBID – COORG
Po śniadaniu odwiedzimy Belur i Halebid. Bliźniacze świątynie
w Belur i Halebid znajdowały się w sercu pulsującego imperium Hoysala. Hoysalowie byli wielkimi mecenasami sztuki
i architektury i zbudowali potężne świątynie, które przetrwały
spustoszenie czasu. Niektóre z rzeźb są tak egzotyczne,
erotyczne i elokwentne – że oczekujesz od nich mówienia
lub poruszania się. Najwybitniejszą świątynią w Belur jest
Chenakeshava, monumentalna budowla której zbudowanie
zajęło 103 lata. Około 16 km od Belur znajduje się Halebid,
drugie miasto świątyni równie wspaniałe, ale niezbyt dobrze
zachowane. Halebid był stolicą Hoysalas do czasu zniszczenia
Delhi Sultante w początkach XIV wieku. Po zwiedzaniu Belur
i Halebid, kontynuujemy naszą podróż do Coorg.
 5. DZIEŃ: COORG
Coorg to malownicza stolica Kodagu, zwana także Madi-
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keri – krajem kawy, kardamonu. Stolica dystryktu Kodagu
położona jest w pięknym, górzystym terenie, otoczonym
zalesionymi stokami zachodnich Ghatów. Tutaj czas się zatrzymał. Miasto z tętniącym życiem bazarem, – położone
na wysokości 1525 m.n.p.m ma wygląd dawnego świata.
Po śniadaniu pojedziemy na wycieczkę na plantację kawy
odwiedzimy rodzinę do której należy plantacja. Następnie
odwiedzimy fort Madikeri, który jest główną atrakcją miasta
oraz Abbey Falls. Abbey Falls – jest to wodospad mieszczący
się niedaleko Madikeri, z którym spływa rzeka Kaveri. Wzdłuż
wąwozu zbudowano wiszący most, z którego roztacza się
wspaniały widok na całą okolicę.
 6. DZIEŃ: COORG – MYSORE
Po śniadaniu przejazd do Mysore. Po drodze wizyta w tybetańskiej osadzie Bylakuppe – Bylakuppe jest największą
tybetańską osadą w Indiach, osada utworzona w 1960 roku
posiada kilka świątyń. Największe klasztory to Namdroling
(tradycja Ningma) i Sera (linia Gelugpa).Po zwiedzaniu kontynuujemy podróż do Mysore. Następnie wizyta w Chamundeswari Temple. Chamundeswari Temple jest to świątynia
położona na wzgórzu w sąsiedztwie Mysore, jest wykonany
jest ze złota, a wejście ze srebra. Kolacja i nocleg w hotelu.
 7. DZIEŃ: MYSORE – CHENNAI
Po śniadaniu rozpoczniemy wizytę w Mysore Palace. Pałac
Maharadży w Mysore jest uosobieniem wspaniałości i ekstrawagancji, które były udziałem brytyjskiego Raju. Przejazd na stację, przejazd pociągiem do Chennai. Chennai
– dawniej zwany Madras, jest stolicą indyjskiego stanu Tamil
Nadu. Wioska rybacka o nazwie „Madraspatnam” została
wybrana przez wczesnych angielskich kupców z Kompanii
Wschodnioindyjskiej jako miejsce osiedlenia. Miasto jest
popularne ze względu na liczne atrakcje turystyczne, w tym
plaże, świątynie, forty, pałace wzdłuż i wiele kolorowych
festiwali przyciągających turystów z całego kraju. Miasto
prezentuje kulturę całkowicie odmienną od północnych Indii
i reprezentuje styl życia, który jest doskonałym połączeniem
tradycyjnych i współczesnych Indii. Po dotarciu do Chennai,
transfer do hotelu.
 
8. DZIEŃ: CHENNAI – MAHABALIPURAM –
PONDICHERRY
Po śniadaniu odwiedzimy The Santhome Cathedral Church.
The Santhome Cathedral Church jest historycznym, starożytnym budynkiem pielgrzymkowym w okresie od XIV do XV
wieku.Główną atrakcją muzeum jest XVI-wieczna mapa Azji
Południowej. Santhome Cathedral jest jedną z najważniejszych atrakcji w Chennai. Chrześcijanie odwiedzają to miejsce
aby wziąć udział w Mszy Świętej. Po zwiedzaniu przejazd do
Pondicherry. Po drodze będziemy też odwiedzać Mahabalipu-

ram zwiedzimy Arjuna’s Penance -Pokuta Ajruny jest jednym
z najsłynniejszych kamiennych rzeźb w Mahabalipuram.Jedno
z największych płóciennych skał na świecie, pokuta Ardżuny
ma 31 m długości i 9 m wysokości Uważa się, że ta rzeźba
pokazuje, że Arjuna podejmuje pokutę, aby zdobyć rzadką
broń przeciwko swoim wrogom; druga szkoła wierzy, że opisuje legendę o zejściu rzeki Ganges na ziemię. Niezależnie od
powodów, pokuta Arjuna pozostaje jedną z najpiękniej rzeźbionych budowli. Five Rathas – to zespół świątyń skalnych.
Są doskonałymi przykładami ewolucji architektury w stylu
Drawidyjskim, bardzo przypominają buddyjskie świątynie
i klasztory. Posiadają wieloprzęsłowe sale i rzeźbione ściany,
które dominują nad krajobrazem. Shore Temple- To piękna
i romantyczna świątynia, spustoszona przez wiatr i morze,
stanowi ostatnią fazę sztuki Pallavas i została zbudowana
pod koniec VII wieku za panowania rajasimha. Ta świątynia
ma trzy świątynie; jedną poświęconą Panu Wisznu i dwie
pozostałe Panu Śiwie. Najbardziej wyjątkową cechą świątyni
jest to, że zawiera ona świątynie zarówno dla Pana Śiwy, jak
i Pana Wisznu. Kontynuujemy naszą podróż do Pondicherry.
Kolacja i nocleg w hotelu.
 9. DZIEŃ: PONDICHERRY
Pondicherry- pochodzi od tamilskiego słowa oznaczającego
nową osadę. Była rządzona przez francuzów przez stulecia
a dziś symbolizuje żywy pomnik kultury francuskiej w Indiach. Po przejdziemy spacerem po francuskich dzielnicach
Pondicherry – Kiedyś największa francuska kolonia w Indiach
Pondicherry ma długą interesującą historię handlu i wojny,
Miasto dzieli się kanałem na Francuskie Miasto i Tamilskie
Miasto. Zwiedzimy obie strony Kanału – Francuskie Miasto.
Tutaj francuska legenda Pondicherry jest nadal zachowana
w jej wysadzana drzewami, uliczkami, drogowskazami noszącymi francuskie nazwy, kolonialnymi willami i zabytkowymi budynkami, które zostały artystycznie przekształcone
w butikowe hotele. Nadmorska promenada biegnie wzdłuż
Zatoki Bengalu i przekazuje kilka posągów, w tym 4-metrowy
pomnik Gandhiego. Następnie odwiedzimy Asram Sri Aurobindo-Początkowo składał się z 24 uczniów. Dzisiaj to duża
instytucja, która ma swoje rozszerzenia w prawie wszystkich
większych miastach na całym świecie. Oferuje dużo korzyści
charytatywnych w tym obszarze. Kolacja i nocleg w hotelu.
 
10. DZIEŃ: PONDICHERRY- CHIDAMBARAM
-THANJAVUR
Po śniadaniu przejazd do Thanjavur po drodze zwiedzanie
świątyni Nataraj w Chidambaram. Świątynia Chidambaram
Nataraja jest doskonałym przykładem wyjątkowej amalgamacji wielu stylów architektonicznych. Najgłębsze sanktuarium
wewnątrz świątyni Chidambaram Nataraja ma bożków Pana

Śiwy i bogini Parawati. Chitshaba wewnątrz świątyni jest
Nataraja jest Govalindaraja Perumaal.Kontynuujemy podróż
do Thanjavur. Thanjavur- To centrum rozwoju kulturalnego,
które przyciąga mistrzów rzemiosła i produkuje atrakcyjne
rękodzieła. Jest on znany z złotych liści Tanjore, drobnych
jedwabnych dywanów, instrumentów muzycznych, rzeźbiarstwa i rzeźb z brązu. Po dotarciu do Thanjavur transfer
do hotelu. Po południu odwiedzimy w Thanjavur: Brithadeswara Temple & Fort-zbudowany przez wielkiego króla Choli
w X wieku jest wyjątkowym przykładem architektury Chola
i znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Na szczycie wierzchołka o wysokości 63 metrów zbudowano
kopułę, z jedno kawałaka granitu ważącego 81 ton Kopuła
została wciągnięta podobnie jak Egipskie piramidy. Świątynia od ponad tysiąca lat jest sensem ciągłego kultu. Tylko
Hindusi mogą wejść do środka. Kolacja i nocleg w hotelu.
 
11. DZIEŃ: THANJAVUR- TIRUCHIRAPPALLI –
MADURAI
Po śniadaniu wizyta w Thanjavur Palace & Museum. W Pałacu znajduje się galeria sztuki, biblioteka i sala muzyczna.
Galeria sztuki zajmuje Nayak Durbar Hall. Ma wspaniałą
kolekcję posągów z IX do XII wieku. Biblioteka saraswati
Mahal znajduje się tuż obok galerii, Posiada ponad 30 000
indyjskich i europejskich manuskryptów napisanych na liściach palmowych i papierze. Później pojedziemy do świątyni
Śri Ranganathaswamy w Trichy. Ten wspaniały kompleks
świątynny w Srirangam, około trzech kilometrów od Fortu
Skalnego, prawdopodobnie największy w Indiach. Większość
pochodzi z 14 do 17 wieku. Największy gopuram w pierwszej
ścianie od strony południowej został ukończony dopiero
w 1987 roku, a teraz mierzy zdumiewające 73m. Kompleks
świątynny jest bardzo dobrze zachowany. Wybierzemy się
również na krótką wycieczkę do świątyni The Rock FortŚwiątynia wspina się na wysokość 83 m. Ta Jest to sztywna
wspinaczka po 437 stopniach do góry, Hindusi nie mogą
wstępować do tej świątyni. Jest ona warta zobaczenia. Kontynuujemy podróż do Madurai. Madurai zwane jest także
Atenami Wschodu. Jest to miejsce o wielkim znaczeniu
historycznym i frazesowym. Jest to najstarsze miasto w Tamil
Nadu i leży nad brzegiem rzeki Vaigai. Mudural słynie ze
świątyń, zabytków i starożytnych cudów kultury. Miasto
jest powszechnie znane jako Miasto Świątynne i jest często określane jako Miasto Czterech Łączności. Po dotarciu
do Madurai, transfer do hotelu. Kolacja i nocleg w hotelu.
 12. DZIEŃ: MADURAI
Wcześnie rano przejazd z East Tower Of the Meenakshi
Temple na spacer po mieście, wcześnie rano będziemy
spacerować po Alejach od Madurai, aby odkryć lokalne
życie najstarszego miasta w południowych Indiach. Podczas
naszego spaceru zobaczymy, jak tubylcy zaczynają dzień.
Można zobaczyć różne odmiany owoców i warzyw. Przejdziemy również przez kilka sklepów i wreszcie zakończymy
przechadzkę, wspinając się do jednego z najwyższych budynków w pobliżu, aby uzyskać panoramiczny widok na Maduraj.
Podczas spaceru spróbujemy również kilka lokalnych potraw.
(Lokalna Herbata i przekąski) i na koniec spacer zakończy się
tradycyjnym południowoindyjskim śniadaniem. Po spacerze wrócimy do hotelu i zjemy późne śniadanie. Następnie
będziemy zwiedzać: Meenakshi Temple –Ta świątynia ma

prawie 2000 lat i jest położona w sercu starego miasta –
spidynicznym przykładem architektury drawidyjskiej.istnieją
cztery wejścia do świątyni o powierzchni sześciu hektarów.
Każda z 12 wież ma wysokość od 45 do 50 metrów. Oraz
Tirumali Nayak Mahal –pałac został zbudowany przez Thirumali Naicker. W tym miejscu mieszkał Thirumali Naicker
i prowadził swój dwór. Kompleks pałacowy był pierwotnie
czterokrotnie większy niż obecnie. Kolacja i nocleg w hotelu.
Wieczorem odwiedzimy Świątynię Meenakshi, aby wziąć
udział w ceremonii wieczornej, znanej jako „Btime of the
God”. Kolorowa procesja, w której obraz Shivy jest niosony i towarzyszą mu muzycy, śpiewacy świątynni i kapłani
z jego świątyni.
 13. DZIEŃ: MADURI– PERIYAR
Po śniadaniu jedziemy do Periyar. Periyar – Park Narodowy
Periyar znajduje się na wzgórzach Ghatów Zachodnich.
Centralnym punktem Parku Narodowego Periyar jest jezioro Periyar o powierzchni 5 500 hektarów, które powstało
w wyniku budowy tamy na rzece Periyar w 1895 roku.
Zapora zalała nisko położony las, którego pnie martwego
drzewa wciąż wystają z wody. Po dotarciu Periyar, transfer
do hotelu. Po południu przejażdżka łodzią w rezerwacie
tygrysów. Rejs statkiem w rezerwacie tygrysów Periyar,
Thekkady. Zobaczymy bogactwo natury Indii. Rezerwat
jest skarbnicą rzadkiej endemicznej i zagrożonej flory i fauny i stanowi główny przełom dwóch ważnych rzek Kerali,
Periyar i Pamb. Dzisiaj jezioro Peiyar stanowi doskonałe
miejsce do pływania dla turystów. Zobaczymy np. słonie.
Kolacja i nocleg w hotelu.
 14. DZIEŃ: PERIYAR – COCHIN
Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę po plantacji przypraw
– wizyta pozwoli nam zrozumieć, w jaki sposób przyprawy
są używane w codziennym życiu każdego mieszkańca Indii.
Kontynuujemy podróż do Cochin. Cochin jest miastem położonym częściowo na stałym lądzie, a częściowo na małych
wysepkach. Jedna z nich, Fort Kochi słynie z oryginalnego
charakteru związanego ze ścierającymi się wpływami kultury
hinduskiej, chrześcijańskiej, muzułmańskiej oraz judajskiej.
 15. DZIEŃ: COCHIN
Po śniadaniu odwiedzimy Cochin i zwiedzimy następujące
obiekty: Dutch Palce – Holenderski pałac został zbudowany
przez Portugalczyków. Później, w XVII wieku, Holendrzy
zmienili go i zaprezentowali Raja z Kochi. Odbywała się tutaj
koronacja wielu Rajów od Kochi. Pałac ma piękną kolekcję

malowideł ściennych przedstawiających sceny z hinduskich
eposów. Jewish Synagouge -mSynagoga zbudowana w 1568
roku jest wspaniale ozdobiona chińskimi kafelkami i belgijskimi żyrandolami. Można tu znaleźć gigantyczne zwoje Starego
Testamentu. St. Francis Church – Kościół św. Franciszka,
Jest to najstarszy kościół zbudowany przez Europejczyków
w Indiach. Podczas swojej trzeciej wizyty w Kerali, Vasco
da Gama, który dotarł do Indii z Europy drogą morską, zachorował i zmarł w Kochi. Został pochowany w. St. Francis
Church, natomiast poźniej jego szczątki przewieziono do
Portugalii.Chinese Fishing Nets – rodzaj stacjonarnej siatki
podnośnikowej. Są to sieci rybackie, które są stacjonarnymi
instalacjami do łowienia ryb. Podczas gdy w Indiach powszechnie znane są jako „chińskie sieci rybackie”, bardziej
formalną nazwą takich sieci są „lądowe siatki podnoszące”.
Ogromne mechaniczne urządzenia utrzymują horyzontalne
sieci o średnicy 20 m lub większej. Wieczorem będziemy
rozkoszować się tanecznym dramatem Kathakali w miejscowym teatrze gdzie będziemy świadkami siły i wigoru
tanecznego dramatu Kathakali.
 16. DZIEŃ: COCHIN-BACKWATERS
Po śniadaniu przejazd na teren rozlewisk. Kerala jest niewątpliwie obdarzona wyjątkową funkcją zwaną rozlewiskami.
Rozlewiska powstają w wyniku gromadzenia się wody morskiej na plaż. Po dotarciu do Backwaters, transfer na łódź.
Lunch, obiad i nocleg na łodzi.
 17. DZIEŃ: BACKWATERS – KOVALAM
Po śniadaniu jedziemy do Kovalam. Kovalam – Położony
16 km od stolicy Kerali to miasto z czterema piaszczystymi
zatokami zwanymi Kovalam. Ten spektakularny nadmorski
kurort okazał się najbardziej magiczną atrakcją turystyczną
na południu. Szerokie piaszczyste plaże to widok, który warto
zobaczyć; wszystkie cztery zatoki są oddzielone kamieniami
Po dotarciu do Kovalam, transfer do hotelu. Reszta dnia to
czas wolny na plaży Kolacja i nocleg w hotelu.
 18. DZIEŃ: KOVALAM
Po śniadaniu, cały dzień wolny na plaży.Kolacja i nocleg
w hotelu.
 19. DZIEŃ: KOVALAM
Po śniadaniu, cały dzień wolny na plaży.Kolacja i nocleg
w hotelu.
 20. DZIEŃ: KOVALAM – TRIVANDRUM
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Powrót do Polski.

TERMIN I CENY: 

20 DNI

??????????

???? PLN + ???? USD

??????????

???? PLN + ???? USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Delhi – Warszawa (z przesiadką)
• przeloty wewnętrzne
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelach 3*/4*
oraz w namiotach na campach
• śniadanie podczas pobytu w Delhi, śniadanie, lunch i kolacje
podczas reszty trasy
• transfery i przejazdy prywatnymi samochodami
• opiekę angielskojęzycznych przewodników lokalnych
• bilety wstępów do odwiedzanych obiektów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Indii (e-wiza koszt: 60 USD)
• obiadów i kolacji w Delhi oraz napojów do posiłków
• zwyczajowych napiwków (ok. 4 USD dziennie)
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JAMAJKA 

13 DNI
� Xaymaca, „kraj drzew i wody” � Piaszczyste plaże � Relaks, reggae, rasta

 1. DZIEŃ: WARSZAWA
Zbiórka na lotnisku F.Chopina w Warszaiwe przy stanowisku
Opal Travel. Przelot do Montego Bay (przez jeden z portów
europejskich). Przylot do Montego Bay, odprawa paszportowa, spotkanie z pilotem, transfer do hotelu, kolacja, nocleg.
 2. DZIEŃ: MONTEGO BAY
Po śniadaniu zwiedzanie Montego Bay, najbardziej turystycznego miasta Jamajki. W programie: HIPStrip – centrum turystyczne z klubami plażowymi, restauracjami, barami
i pubami, plaża the Doctor’s Cave Beach, plac miejski Sam
Sharp Square, the Cage (klatka, w której przetrzymywano
zbiegłych niewolników), the Slave Ring (amfiteatr będący
niegdyś miejscem handlu niewolnikami), kościół św. Jakuba
oraz lokalny targ. Następnie proponujemy spływ tratwami po
jednej z licznych rzek Jamajki – Martha Brea River Przejazd
do Ocho Rios. Kolacja i nocleg.
 3. DZIEŃ: DUNN’S RIVER FALLS
Po śniadaniu wycieczka do wodospadów Dunn’s River Falls,
gdzie atrakcją jest wspinaczka po urokliwych kaskadach i kąpiel w naturalnych basenach. Kolejnym punktem programu
będzie wizyta w Nine Mile w Mauzoleum Boba Marleya,
miejscu gdzie urodził się i przez kilka pierwszych lat mieszkał
słynny muzyk reggae. Powrót do Ocho Rios i spacer po
miasteczku. Kolacja i nocleg w Ocho Rios.
 
4. DZIEŃ: ORACABESSA – PORT ANTONIO –
FRENCHMEN’S COVE
Po śniadaniu transfer do Oracabessy – to tu znajduje się
znana plaża Jamesa Bonda. Przejazd przez plantacje bananowców i palm kokosowych do jednego z najbardziej
urokliwych miejsc na wyspie – do Port Antonio. Proponujemy
spacer m.in. Fort George, pensjonat DeMontevin Lodge,
latarnia morska. Następnie przejazd do Frenchmen’s Cove

(lagunowa, niewielka ale za to bardzo urokliwa plaża) – chwila
wytchnienia. Kolacja i nocleg.
 5. DZIEŃ: KINGSTON
Wcześnie rano, po śniadaniu wyjazd do Kingston, stolicy
Jamajki, która stanowi centrum handlowe i kulturalne wyspy
Wycieczka panoramiczna po mieście, w programie m.in.
Devon House (rezydencja pierwszego czarnoskórego milionera Jamajki), katedra św. Trójcy, wieża zegarowa, Ward
Theatre, targ rzemiosła, Galeria Narodowa czy Uniwersytet
Indii Zachodnich, Muzeum Boba Marleya. Kolejnym punktem programu będzie Port Royal, wioska rybacka, będąca
po koniec XVII w. głównym portem pirackim na Karaibach:
Fort Charles i Giddy House. Kolacja i nocleg w Kingston.
 6. DZIEŃ: GÓRY BŁĘKITNE – TRENCH TOWN
Po śniadaniu przejazd w Góry Błękitne, majestatycznie dominujące nad Kingston – różnorodna flora i fauna oraz zapierające dech w piersiach widoki zachęcają do ich eksplorowania.
Góry Błękitne słyną również z plantacji kawy, a ta plasuje
się w ścisłej czołówce najlepszych kaw świata. Wizyta na
plantacji, gdzie będzie można zobaczyć proces uprawy,
zbioru i wypalania ziaren. Kolejnym punktem programu
będzie wizyta w wiosce gdzie dorastał Bob Marley i tworzył
swoja muzykę: Trench Town. Kolacja i nocleg w Kingston.
 7. DZIEŃ: SPANISH TOWN
Po śniadaniu wyjazd z Kingston i przejazd do Spanish Town.
Miasto stanowiło pierwszą historyczną stolicę hiszpańskich
kolonistów. Spacer po mieście: Iron Bridge – zabytkowy most
spinający brzegi rzeki Rio Cobre, centralny plac miasta z otaczającymi go budynkami w stylu gregoriańskim, pozostałości
King’s House, pomnik admirała Rodneya oraz najstarsza
anglikańska świątynia na Karaibach – katedra św. Jakuba.
Transfer do Mandeville i krótki spacer po miasteczku. Prze-

jazd na południowe wybrzeże do Treasure Beach. Kolacja
i nocleg w Treasure Beach.
 8. DZIEŃ: COCKIPT COUNTRY
Po śniadaniu zwiedzanie Cockipt Country – najbardziej niezbadanego rejonu Jamajki, który niegdyś zamieszkiwali zbiegli
niewolnicy. Najpierw proponujemy przejazd malowniczą Aleją
Bambusową, a następnie safari na najdłuższej rzece Jamajki –
Black River. Podczas rejsu łodzią przez tereny Wielkich Bagien
i wśród lasów namorzynowych można podziwiać florę i faunę
regionu (ponad 100 gatunków ptaków, manaty i endemiczny
gatunek krokodyli). Kolejnym przystankiem będzie fabryka
rumu Appleton – lokalny przewodnik przedstawi Państwu
proces destylacji tego wyśmienitego trunku, czas na degustację. Ostatnim punktem programu będzie kąpiel w naturalnych
basenach wodospadów YS Falls. Nocleg w Montego Bay.
 9–11. DZIEŃ: MONTEGO BAY
Wypoczynek w jednym z 5* hotelu położonych w Montego
Bay. Hotel w formule all inclusive.
 12. DZIEŃ: MONTEGO BAY
Transfer na lotnisko zgodnie z godzinami lotu. Wylot do
Polski (przez jeden z europejskich portów).
 13. DZIEŃ: WARSZAWA
Lądowanie w Polsce.
TERMIN I CENY: 

13 DNI

23.01.2019–04.02.2019

6950 PLN + 3400 USD

23.04.2019–05.05.2019

6950 PLN + 3400 USD

14.07.2019–26.07.2019

6950 PLN + 3400 USD

06.10.2019–18.10.2019

6950 PLN + 3400 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Montego Bay
– Warszawa (z przesiadką w porcie europejskim)
• zakwaterowanie w hotelach 3/4* i 5*w pokojach 2-osobowych
• śniadania i obiady lub kolacje podczas wypoczynku dzień 9–11
all inclusive
• opieka pilota B.P. OPAL TRAVEL
• przejazdy mikrobusem oraz przeloty wewnętrzne, przejazdy
pociagiem zgodnie z programem
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu (ok. 100 USD)
• opłata wjazdowa na Jamajkę 25 USD
• zwyczajowych napiwków ok. 5 USD dziennie

WWW.OPALTRAVEL.PL

122

KANADA: TRASA KRAJOBRAZOWA

18 DNI

� Bogaty program zwiedzania, najciekawsze atrakcje na trasie � Śniadania w cenie � Kameralne grupy
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – MONTREAL
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
OPAL TRAVEL. Przelot do Montrealu, nocleg.
 2. DZIEŃ: MONTREAL
Zwiedzanie Montrealu. Spacer po starej części miasta podczas którego odwiedzimy najpiękniejsze budowle i miejsca
miasta m.in. Champ-de-Mars, Hotel de Ville, Chateau de
Ramezay, Chapelle Notre-Dame de Bansecours, Port-Vieux,
Place Jacques-Cartier, Muzeum Archeologii i Historii Naturalnej, Place d’Youville, Place d’Armes i Bazylikę Notre-Dame.
Przejazd na Place du Canada oraz na wzgórze Mont-Royal.
Nocleg na przedmieściach Montrealu.
 3. DZIEŃ: MONTREAL – QUEBEC – TROIS RIVIERES
Przejazd do miasta Quebec – serca francuskiej Kanady. Wizyta na: Place Royal, Rue de Petit Champlain, Place d’Armesoraz w hotelu Château Frontenac. Zwiedzanie: Basilique–Cathédrale Notre-Dame de Quebec, ratusza miejskiego
Hôtelde ville. Spacer Rue Saint Jean do Parc l’Espalande. Po
południu liźniemy historii Quebecu – odwiedzimy budynek
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Parlamentu prowincji oraz fortyfikacje Cita delle de Quebec.
Przejazd do malowniczego miasta Trois-Rivieres. Nocleg
w Trois-Rivieres.
 4. DZIEŃ: QUEBEC – OTTAWA
Przejazd do Ottawy, stolicy Kanady. To historyczne miasto
słynie ze swoich zabytkowych, pełnych czaru miejsc. Najważniejsze z nich zobaczymy podczas spaceru. Przejdziemy
się tez wzdłuż urokliwego Kanału Rideau. Przed budynkiem
Parlamentu obejrzymy zmianę warty Królewskiej Kanadyjskiej
Policji Konnej. Wieczorem będziemy mieli okazję spędzić czas
w gwarnych kafejkach na Byward Market. Nocleg w Ottawie.
 5. DZIEŃ: OTTAWA – NIAGARA FALLS
Wyjazd z Ottawy. Przejazd do krainy Tysiąca Wysp. Tutaj
czeka nas rejs statkiem po rzece Saint Lawrence, w trakcie
którego podziwiamy malownicze pogranicze kanadyjsko –
amerykańskie. Wieczorem przyjazd pod Niagarę. Nocleg
nad Niagara Falls.
 6. DZIEŃ: NIAGARA FALLS
Rano udamy się na oglądanie wodospadu Niagara. Na początek udamy się na „mokry” rejs statkiem „Panna Mgieł”,

którym podpłyniemy pod wodospad. Wyjazd na wieżę
Skylon, a następnie spacer wzdłuż krawędzi wodospadów.
Po południu przejazd do miasteczka Niagara on the Lake
pierwszej stolicy Górnej Kanady. Spacer po Queen Street,
gdzie znajdują się monumentalne budynki z XIX w. Czas
wolny. Nocleg nad Niagara Falls.
 7. DZIEŃ: TORONTO
Przejazd do Toronto. Zwiedzanie centrum tego fascynującego
miasta – Toronto City Hall, Nathan Phillips Square, Old City
Hall, Toronto Dominion Centre, St. Jame’s Cathedral, St. LawrenceHall, St. Lawrence Market, Flatiron – Gooderham,
Royal York Hotel i Union Station. Popłyniemy też promem
Inner Harbourna Center Island, gdzie przespacerujemy się po
wyspach, podziwiając piękną panoramę miasta. Wieczorem
wyjazd na CN Tower na Sky Deck (446 m) i Space Deck
(483 m). Nocleg w Toronto.
 8. DZIEŃ: TORONTO – CALGARY
Poranek zaczniemy od zakupów w centrum handlowym –
Eaton Center. Następnie przejedziemy na lotnisko. Przelot
do zachodniej Kanady do Calgary. Wieczorem spacer po
centrum miasta. Opcjonalnie wjazd na Wieże Calgary Tower.
Nocleg w Calgary.
 
9. DZIEŃ: CALGARY – BANFF NATIONAL PARK –
BANFF – GOLDEN
Przejazd do Parku Narodowego Banff, gdzie znajduje się
jezioro Louise – malowniczo położone u podnóża potężnego lodowca Victoria. Tutaj przejdziemy się brzegiem jeziora
i odwiedzimy historyczny hotel Chateau Lake Luise. Przejazd
do położonego wysoko w górach jeziora – Morain. Stąd
rozciąga się widok na pokryte śniegiem szczyty odbijające
się w tafli jeziora – jeden z najbardziej znanych widoków Gór
Skalistych. Przejazd do miasteczka Banff – perły „Canadian
Rocky”, gdzie zwiedzimy hotel z XIX wieku. Przejazd przez
malowniczą przełęcz „Kicking Horse” do miasteczka Golden.
Nocleg w Golden.
 
10. DZIEŃ: BANFF – JASPER NP – JASPER
Przejazd do Parku Narodowego Yoho – perły kanadyjskich
Gór Skalistych. Tutaj udamy się nad słynne jezioro Emeraldi,
przespacerujemy nad brzegiem jeziora, podziwiając bajeczne
krajobrazy doliny rzeki Kicking Horse. Następnie przejedziemy
przez „Icefields Parkway” – jedną z najpiękniejszych pod
względem widokowym tras świata, z licznymi szczytami Gór

Skalistych, lodowcami, polami lodowymi, wodospadami i dzikimi rzekami. Tego dnia czekają nas odwiedziny na Lodowcu
Athabaska i spacer po największym w Górach Skalistych
polu lodowym – Kolumbii. Wieczór spędzimy w uroczym
miasteczku Jasper. Nocleg w Jasper.
 
11. DZIEŃ: JASPER – MONT ROBSON – WELLS
GREY – SUN PEAKS
Wyprawa przez Park Narodowy Jasper – doliną rzeki Maligne, udamy się do bajkowego jeziora Maligne. Spacer nad
jeziorem. Przejazd do Parku Narodowego Mont Robson,
gdzie znajduje się najwyższy szczyt kanadyjskich Gór Skalistych. Kontynuacja drogi przez prowincję British Columbia.
Po południu spacer nad wodospadami Helmecken w Parku
Wells Grey. Nocleg w Sun Peaks.
 
12. DZIEŃ: SUN PEAKS – KAMLOOPS – HELLS
GATE – VANCOUVER
Dziś czeka nas przejazd pełną niezwykłych widoków trasą wzdłuż rzek Thompson i Fraser do „Bramy Piekieł”. Dla
chętnych możliwość przejazdu kolejką linową na drugą
stronę kanionu rwącej rzeki Fraser. Przejazd do Vancouver.
Wieczór w rozrywkowej części miasta na Robson Street.
Nocleg w Vancouver.
 
13. DZIEŃ: VANCOUVER
Przejazd na wyspę Granville: spacer po artystycznym zakątku, zwiedzanie tradycyjnego chińskiego ogrodu Dr. Sun Yat
w pełnym tradycyjnego uroku China Town. Następnie spacer

przez Gastown do wieży Lookout. W południe przejazd do
Stanley Park i zwiedzanie lokalnych atrakcji. Wizyta w malowniczym kanionie Lynn z przejściem „z dreszczykiem” po
wiszącym moście „Suspension Bridge“ nad rzeką Capilano
oraz wizyta w wylęgarni łososi. Na koniec tego aktywnego
dnia wjedziemy kolejką linową na szczyt góry Gross, skąd
roztacza się przepiękny widok na Zatokę Burrardi oraz miasto
Vancouver. Nocleg w Vancover.
 
14. DZIEŃ: VANCOUVER – VANCOUVER ISLAND –
VICTORIA
Wyjazd poza miasto do portu. Rejs promem na wyspę Vancouver i przejazd do stolicy prowincji Kolumbii Brytyjskiej
– Victorii. Na trasie zwiedzimy miasteczko Chemainus, które słynie z dużej ilości ogromnych malowideł na ścianach
domów. Malowidła opowiadają o historii i kulturze tego
uroczego miejsca. Zatrzymamy się również w miasteczku
Duncan – miasta słupów totemowych. Znajduje się tam
ponad 80 słupów wyrzeźbionych współcześnie przez miejscowych Indian Cowichan. Po przyjeździe do Victorii zwiedzimy m.in. budynek Parlamentu oraz imponujący swoim
przepychem Hotel Fairmont Empress. Wieczorem udamy się
na spacer wzdłuż rozświetlonego nocną porą portu Inner.
Nocleg w Victorii
 
15. DZIEŃ: VICTORIA – VANCOVER
Przejazd wzdłuż półwyspu Saanich. Wizyta w „Butchart
Garden” – niezwykłym ogrodzie, pełnym wspaniałych,

harmonijnie skomponowanych roślin. Przeprawa promowa,
przez cieśninę Georgia do portu Tsawwssen. Przejazd do
miasta Vancouver. Relaksujący spacer przez urocze zakątki
starego miasta – Gastown i ulicę Robson, która jest mekką
zakupoholików. Możemy tutaj kupić lokalne pamiątki. Nocleg
w Vancouver.
 
16. DZIEŃ: VANCOUVER – SQUAMISH –
WHISTLER – VANCOUVER
Wycieczka „szosą do nieba” wzdłuż fiordu Howe Sound
do Whistler – znanego ośrodka sportów. Po drodze wizyta
w parkach: Shannon Falls i Brandywine, gdzie podziwiamy
potężne wodospady. Po południu zwiedzanie Whistler. Powrót do Vancouver. Nocleg w Vancouver.
 
17. DZIEŃ: VANCOUVER
Wizyta w Parku Queen Elizabeth, gdzie znajduje się najwyższy punk w mieście. Piękny widok miasta i okalających
miasto od północy gór. Czas wolny. Po południu przejazd
na lotnisko. Wylot do Polski.
 18. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

18 DNI

26.06.2019–23.06.2019

7770 PLN + 3490 CAD

18.07.2019–04.08.2019

8770 PLN + 3490 CAD

* Płatne w Polsce w USD lub EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu
sprzedaży USD/EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Montreal, Vancouver – Warszawa
(przez jeden z europejskich portów lotniczych)
• przelot Toronto – Calgary
• zakwaterowanie w hotelach/motelach o standardzie
turystycznym w pokojach 2-os.
• śniadania
• opiekę polskiego pilota/przewodnika w Kanadzie
• przejazdy autokarem lub mikrobusem, przeprawy promowe
zgodnie z prgramem
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wyżywienia (około 25–30 CAD/dzień) i napojów
• biletów wstępu ok. 290 CAD
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, razem ok. 4 USD
dziennie
• atrakcji fakultatywnych
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 1200 USD
• dopłata do wysokiego sezonu 1000 PLN

WWW.OPALTRAVEL.PL
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DLA KONESERÓW

KANADA ZACHODNIA – ALASKA OD 4 OSÓB

17 DNI

� Wyprawa potwierdzana już od 4 osób! � Przejazd najpiękniejszymi trasami panoramicznymi Ameryki
� Kanadyjska „Kraina Jezior” � Dzikie oblicze Alaski � Park Narodowy Denali � Noclegi w chatach traperskich
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – CALGARY
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie, przy stanowisku Opal Travel. Wylot
do Calgary. Po przylocie transfer do hotelu.
 
2. DZIEŃ: PARK NARODOWY YOHO – PARK
NARODOWY BANFF – CANMORE
Rano czeka nas przejazd do Parku Narodowego Yoho. Udamy
się nad jedno z najpiękniejszych miejsc Kanady – słynne jezioro Emerald (Jezioro Szmaragdowe). Spacer wzdłuż brzegów
jeziora, podziwianie otaczającej je dziewiczej przyrody. Dla
chętnych możliwość wypożyczenia łodzi i eksplorowania
zakątków Parku drogą wodną (atrakcja fakultatywna). Przejazd do miasteczka Banff, gdzie odwiedzimy historyczny
hotel z XIX wieku – Banff Spring Hotel, który jest nie tylko
przykładem kanadyjskiego stylu „chateau“, ale również imponującym elementem krajobrazu Banff. Sam budynek hotelu
jest prawdziwą architektoniczną perełką, jednak wielu gości
przybywa tu ze względu na legendę, która głosi, że jest to
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miejsce nawiedzone. Czas wolny. Przejazd w głąb Parku
Narodowego Banff, do położonego wysoko w górach Jeziora
Moraine – widok pokrytych śniegiem szczytów odbijających
się w tafli jeziora to jeden z najbardziej znanych widoków Gór
Kanadyjskich. Spacer nad brzegiem Jeziora Luise, leżącego
u stóp ogromnego Lodowca Victoria oraz wizyta w historycznym hotelu – Chateau Lake Louise. Przejazd do hotelu
i nocleg w miasteczku Canmore.
 
3. DZIEŃ: CANMORE – PARK NARODOWY JASPER
– HINTON
Wcześnie rano wyruszamy na północ, przejeżdżając słynną
Icefield Parkway, trasą panoramiczną licząca 230 km przygody i przyrody. Widoki podczas trasy należą do najwspanialszych na świecie. Za oknami można podziwiać najwyższe
szczyty Kanadyjskich Gór Skalistych, lodowce, dziewicze lasy,
wodospady i rwące, górskie rzeki. Trasa obfituje w zapierające
dech punkty widokowe: jezioro Hektor, przełęcz Bow, jezioro
Peyto, przełęcz Sunwapta, wodospady Sunwapta, wodospa-

dy Athabasca pozwalajace podziwiać majestat kanadyjskiej
dzikiej przyrody. Odwiedzimy także lodowiec Athabaska oraz
największe w Górach Skalistych pole lodowe – Columbia.
Przejazd do uroczego miasteczka Jasper. Zakwaterowanie
i nocleg w Hinton.
 
4. DZIEŃ: HINTON – PARK MT. ROBSON – PRINCE
GEORGE
Dzisiaj czeka nas przejazd malowniczymi górskimi drogami do
Parku Narodowego Jasper. Odwiedzimy tu jedno z najczęściej
odwiedzanych jezior Kanady – otoczone trzema lodowcami
Jezioro Maligne. To najdłuższe naturalne jezioro w Górach
Skalistych (22,5 km), którego wody mienią się kolorami od
zielonego do turkusowego. Przejazd do Parku Prowincjonalnego Mt. Robson. Mount Robson (3954 m n.p.m.) jest najwyższa górą w kanadyjskich Górach Skalistych. Przejeżdżając
przez tereny Parku postoje przy licznych, spektakularnych
punktach widokowych. Przejazd do miasta Prince George.
Zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
 
5. DZIEŃ: PRINCE GEORGE – KOLUMBIA
BRYTUJSKA – ALASKA HIGHWAY
Wyruszamy na północ, w kierunku surowej i dziewiczej Alaski.
Prowadzi nas Alaska Highway – jedna z najpiękniejszych
krajobrazowo tras kontynentu, część słynnej Drogi Panamerykańskiej, łączącej obie Ameryki. Przejazd przez malownicze
tereny Kolumbii Brytyjskiej do Dawson Creek, gdzie rozpoczyna się nasza przygoda. Tutaj znajduje sie „słupek zerowy“,
czyli początek Alaska Highway. Przejazd do pobliskiego Fort
St. John, zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
 
6. DZIEŃ: FORT ST. JOHN – MUNCHO LAKE
Podróż w głąb północnej Kanady. Przejeżdżamy przez dzikie
tereny północnej Kolumbii Brytyjskiej do Parku Muncho
Lake. Przemierzając Park Gór Kamiennych, wspinamy się
na wysokość niemal 1500 m n.p.m., a otaczający nas krajobraz należy do najwspanialszych na całej trasie. Postoje na
licznych punktach widokowych, ponadto podczas przejazdu
należy bacznie obserwować drogę dzięki czemu będziemy
mieli możliwość obserwowania dzikich zwierząt. Przejazd do
Muncho Lake, zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
 
7. DZIEŃ: MUNCHO LAKE – TESLIN LAKE –
WHITEHORSE (PÓŁWYSEP JUKON)
Kolejny dzień ekscytującego przejazdu Alaska Highway przez
dzikie tereny kanadyjskich gór i prerii. Po drodze zatrzymamy

się w Liard Hot Springs, gdzie będzie można zregenerować
siły w gorących źródłach (atrakcja fakultatywna). Przejazd
nad Jezioro Teslin, gdzie licznych z punktów widokowych
rozpościerają się wspaniałe widoki. Wizyta w Centrum Dziedzictwa Teslin Tlingit, gdzie przedstawiane jest bogactwo
kultury plemion do dziś mieszkających i zarządzających tymi
terenami. Przejazd do Watson Lake, pierwszej miejscowości
znajdującej się na terytorium Jukonu. Odwiedzimy tu miejsce nietypowe – Signpost Forest, gdzie znajduje się ponad
75 tysięcy tablic z nazwami różnych miejscowości i tablic
rejestracyjnych z całego świata. Przejazd do Whitehorse nad
rzeką Yukon. Zakwaterowanie i nocleg.
 
8. DZIEŃ: WHITEHORSE – LAKE DISTRICT – ATLIN
– WHITEHORSE
Całodzienna wyprawa do jednego z najpiękniejszych zakątków tej części Jukonu. Odwiedzimy tzw. „Krainę Jezior“,
gdzie w krystalicznych wodach ogromnych jezior odbijają
się ośnieżone sylwetki górskich szczytów. Poddamy się też
na moment gorączce złota – zajrzymy w świat tajemnic
Atlin – górskiego miasteczka poszukiwaczy złota. Spacer nad
brzegami Jeziora Atlin, na środku którego wyrasta wyspagóra, której wysokość sięga ponad 2000 m n.p.m. Jest to
najwyższą wyspa na wodach słodkowodnych na świecie.
Odwiedzimy miasteczko z czasów gorączki złota nad brzegiem jeziora – Atlin oraz cmentarz pionierów, a następnie
przejedziemy wzdłóż z“ Pine Creek“ do urokliwych górskich
wodospadów. Powrót do Whitehorse i nocleg.
 
9. DZIEŃ: WHITEHORSE – PARK NARODOWY
KLUANE – TOK (ALASKA)
Dziś czeka nas całodniowy przejazd przez tereny jednego
z najciekawszych parków narodowych Kanady – Kluane.
Jadąc w kierunku Parku zatrzymamy się przy punktach widokowych Burwash Landing i Destruction Bay nad malowniczym jeziorem Kluane. Po dotarciu na miejsce udamy się
na spacer szlakami wytyczonymi przez najciekawsze zakątki
parku. Będziemy mogli podziwiać m.in. szczyt najwyższej góry
Kanady – Mt. Logan (6050 m). Ten potężny masyw górski
zajmuje powierzchnię równą Szwajcarii. Dalszy przejazd
Alaska Highway – jeszcze tego dnia przekroczymy „magiczny
punkt” – granicę z Alaską. Przejazd do Tok, zakwaterowanie
w hotelu i nocleg.
 
10. DZIEŃ: TOK – FAIRBANKS
Dziś budzimy się czując w płucach rześkie, świeże powietrze
Alaski. Tego dnia czeka nas przejazd wzdłuż trasy panoramicznej wiodącej brzegami potężnej rozlewającej się setkami
małych strumieni rzeki polodowcowej Tanana. Przejazd do
Fairbanks. Na trasie przejazdu podziwiamy szczyty Alaska
Range. Po drodze mijamy malownicze jeziora i rzeki pełne
łososi. Odwiedzimy też siedzibę Św. Mikołaja w miasteczku
North Pole. Spacer po historycznej osadzie – „Pionier Park“
i centrum miasta. Zakwaterowanie i nocleg w Fairbanks.
 
11. DZIEŃ: FAIRBANKS
Rejs parowcem „Discovery“ po wodach rzek Chena i Tanana
w pięknej alaskańskiej scenerii. Wizyta w wiosce indiańskiej,
gdzie będzie można poznać współczesne życie plemion zamieszkujących tereny Alaski. Przejazd do Chena Hot Springs
– gorących źródeł położonych w sercu alaskańskiej głuszy.
Możliwośc kąpieli w basenach z mineralną wodą i spacerów.
Wieczorem powrót do Fairbanks i nocleg.

 
12. DZIEŃ: FAIRBANKS – PARK NARODOWY
DENALI – NENANA
Przejazd do Parku Narodowego Denali, gdzie wznosi się
najwyższa góra kontynentu – Mt. Denali (6194 m n.p.m.).
Zatrzymamy się w miasteczku Nenana. Wizyta w centrum
informacji turystycznej w Parku Denali gdzie obejrzymy interesujący film o tym niezwykłym miejscu. Dla chętnych
możliwy spływ pontonami po rzece Nenana w otoczeniu
wspaniałej górskiej scenerii (atrakcja fakultatywna). Zakwaterowanie i nocleg w domkach traperskich w pobliżu parku.
Wieczorem ognisko w alaskańskiej scenerii.
 
13. DZIEŃ: NENANA – PARK NARODOWY DENALI
– TALKEETNA
Całodzienna wycieczka do Parku Narodowego Denali autobusem parkowym po jedynej żwirowej drodze przez górskie
bezdroża i wysokie przełęcze. Przed nami panorama najwyższej
góry Ameryki Północnej – McKinley – 6129 m n.p.m. Możliwość oglądania na wolności dzikich zwierząt żyjących w alaskańskich ostępach: niedźwiedzi, łosi, karibu, kozic i wilków.
Podczas wycieczki liczne postoje w punktach widokowych.
Przejazd malowniczą drogą Park Highway przez przełęcz
Broad do uroczego miasteczka Talkeetna, zamieszkiwanego
przez licznych artystów, którzy w swoich domach wytwarzają
prawdziwe perły lokalnego rękodzieła. Nocleg w Talkeetna.
 
14. DZIEŃ: TALKEETNA – ANCHORAGE – SEWARD
Przelot samolotem nad masywem McKinley z możliwością
lądowania na lodowcu (opcja uwarunkowana warunkami
pogodowymi) lub wycieczka szybką łodzią po rzece Sussitna
do Diabelskiego Kanionu (atrakcje fakultatywne). Przejazd
do Anchorage, gdzie zwiedzamy prawosławny cmentarz
i cerkiew w Eklutna. Czas wolny w Anchorage. Po odpoczynku przejazd malowniczą Seward Highway wzdłuż fiordu
Turnagain. Przejazd przez góry Półwyspu Kenai do miasteczka

ulokowanego na malowniczym fiordzie – Seward. Spacer nad
brzegiem zatoki. Zwiedzanie Alaska Sealife Center, gdzie
możemy oglądać wszystkie stworzenia morskie żyjące w tych
wodach. Nocleg.
 
15. DZIEŃ: PARK NARODOWY KENAI FIORDS
Całodzienny rejs statkiem do Parku Narodowego Kenai
Fiords. Podziwiamy lodowce opadające wprost do oceanu
i różnorodność zwierząt morskich, żyjących w tych wodach.
Spotkać można tu wieloryby, orki, lwy morskie, foki oraz
ptaki zamieszkujące nadbrzeżne urwiska. Podczas rejsu
będziemy obserwować lodowiec Alyasik – jeden z najpiękniejszych w parku. Podczas rejsu obiad na dzikiej Wyspie
Fax – skosztujemy wyjątkowego łososia, pieczonego na grillu. Wieczorem spacer na lodowiec Exit. Powrót do hotelu
w Seaward i nocleg.
 
16. DZIEŃ: SEWARD – ALYESKA
Przejazd z Seward do Anchorage. Po drodze zwiedzamy multimedialne centrum informacji turystycznej, gdzie obejrzymy
interesujący film wprowadzający nas w tajemnice lodowców.
Przystanek nad pobliskim potokiem, obserwacja płynących
na tarło łososi. Wizyta w Crow – czynnej do dnia dzisiejszego kopalni złota, gdzie będzie możliwość własnoręcznego
płukania złota w potoku. Wizyta w pełnym życia ośrodku
Alyeska. Ekscytujący wjazd kolejką linową na szczyt góry
Alyeska w głębi masywu gór Chugach, skąd rozpościerają
się niesamowite widoki na Góry Chugach i Fiord Turnagain
(atrakcja fakultatywna). Powrót do hotelu, krótki odpoczynek.
W godzinach wieczornych wylot do Polski.
 
17. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Polski.

TERMIN I CENY: 

17 DNI

24.06.2019–10.07.2019

6950 PLN + 3890 USD

10.07.2019–16.07.2019

6950 PLN + 3890 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na tarsie Warszawa – Calgary, Anchorage – Warszawa
(z przesiadką w porcie europejskim i amerykańskim przy
powrocie)
• przejazdy na całej trasie vanem z klimatyzacją
• noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje 2 os.) i domkach
traperskich
• opiekę polskiego przewodnika na całej trasie (pilot jest
jednocześnie kierowcą)
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępów: ok. 350 USD
• atrakcji fakultaywnych (przeloty helikopterem, kolejki linowe, wycieczka
łodzią) – płatnych na miejscu (ok. 520 USD)
• wyżywienia (około 20–25 USD na dzień)
• zwyczajowych napiwków
• dopłata do pokoju jednoosobowego: 1980 USD

WWW.OPALTRAVEL.PL
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KOSTARYKA: KRAINA TUKANÓW I KOLIBRÓW OD 2 OSÓB

14 DNI

� Rozlewiska i kanały w Parku Narodowym Tortuguero � Kraina tukanów i kolibrów � Plantacje kakaowca i wulkany
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – SAN JOSE
Wylot z lotniska w Warszawie. Przylot do San Jose. Transfer
do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu, z którego rozciąga się
panoramiczny widok na okolicę: miasto, lasy deszczowe,
plantację kawy, a w szczególności na wulkany Poas, Barva
i Irazú. Nocleg.
 2. DZIEŃ: SAN JOSE – TORTUGUERO
Wcześnie rano wyjazd z San Jose. Po drodze śniadanie.
Przejazd przez plantacje bananowców oraz wiecznie zielone
lasy Parku Narodowego Braulio Carillo do Parku Narodowego
Tortugero – jednej z największych atrakcji Kostaryki. Obiad,
a następnie wypoczynek w lodgu lub mozliwość eksytującego
zjazdu na tyrolce ponad koronami drzew. Kolacja.
 3. DZIEŃ: TORTUGUERO
Śniadanie, po którym udamy się w rejs łodzią po kanałach, by
oglądać liczne gatunki zwierząt, w tym słynne zielone żółwie
morskie (w okresie lipiec – wrzesień możliwość nocnego
spaceru wzdłuż plaży i obserwowanie żółwi morskich składających jaja na piasku). Obiad. Po południu czas wolny na
indywidualne spacery po lesie, rejsy po kanałach lub relaks
na basenie. Kolacja. Nocleg.
 4. DZIEŃ: TORTUGUERO – ARENAL
Śniadanie w hotelu, następnie płyniemy łodzią do przystani
w Cano Blanco, skąd rozpoczniemy przejazd prywatnym
transportem w stronę wulkanu Arenal (przejazd około 3,5 godziny). Po drodze obiad. Przyjazd do eco-lodge urokliwie
położonego pomiędzy masywem wulkanu, a jeziorem Arenal.
Hotel otoczony jest lasem w który wyznaczone zostały ścieżki
spacerowe. Nocleg.
 5. DZIEŃ: ARENAL
Śniadanie. Na początek odbędziemy trekking po lesie deszczowym, gdzie jak nigdzie indziej doświadczymy bogactwa
natury. W tropikalnym lesie każdy centymetr gruntu, czy
to poziomego czy bardziej pionowego, skalne skarpy, pnie
drzew, kamienie, gałęzie – porośnięte jest roślinnością,
mchem, porostami, naroślami czy grzybami. Zieleń otacza
nas dookoła. Zakończeniem spaceru będzie wodospad La
Fortuna, który spływa kaskadą na tle dżungli. Możliwość
kąpieli pod wodospadem. Następnie odwiedzimy plantacje
kakaowca i weźmiemy udział w „chocolate tour”, wycieczce,
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która zapozna nas z uprawą kakaowca oraz produkcją czekolady. Po południu trekking w okolicach wulkanu Arenal. Jest
to najmłodszy wulkan Kostaryki, jego pierwszą erupcję datuje
się na 7 tys. lat temu. Jest to zarazem najbardziej aktywny
wulkan Kostaryki. Ostatnia większa erupcja miała miejsce
w 1968, kiedy wulkan wybuchł gwałtownie po 400 latach
uśpienia. Dzień zakończymy wygrzewając się w licznie tu występujących wodach termalnych. Powrót do hotelu. Nocleg.
 6. DZIEŃ: ARENAL – MALEKU – PUNTA LEONA
Śniadanie. Następnie udamy sie do wioski Maleku, zamieszkałych przez rdzennych mieszkanców Kostaryki, którzy po
dzień dzisiejszy kultywują stare tradycje i zwyczaje. To
podróż w czasie, do korzeni Kostaryki. Powitani zostaniemi tradycyjnym napojem “chicha”. Mieszkańcy będą nas
uczyć języka oraz historii swoich przodków. Opowiedzą też
o własciwosciach roślin i wykorzystaniu ich w medycynie.
Odbędziemy też lekcje strzelania z łuku oraz wytwarzanie
loklnego rękodzieła. Obiad w wiosce. Następnie autobusem
rejsowy udamy się w stronę Pacyfiku. Przyjazd do Punta
Leona. Zakwaterowanie w hotelu urokliwie położonym nad
białymi plażami Pacyfiku, w otoczeniu lasu deszczowego.
 7. DZIEŃ: PUNTA LEONA
Śniadanie. Następnie przedpołudnie pełne emocji. Ekscytujący przejazd na linach (tyrolka) ponad koronami drzew.
Po południu relaks w hotelu; plażowanie, kąpiel w basenie
czy spacery po lesie. Nocleg.
 8–10. DZIEŃ: PUNTA LEONA
Śniadanie. Wypoczynek na pięknych plażach, możliwość
surfowania, nurkowania, łowienia ryb. Miłośnicy przyrody
mogą wybrać się na spacer po lesie połączony z obserwacją
ptaków, których żyje tutaj 330 gatunków.
 11. DZIEŃ: PUNTA LEONA – SAN JOSE
Śniadanie. Następnie prywatny transfer do San Jose. Po
drodze zatrzymamy się w parku Carara, gdzie zapoznamy się
z florą i fauną regionu Centralnego Pacyfiku. Kolejny postój
to estuarium rzeki Tarcoles, gdzie w rosnących tu mangrowych lasach wypatrywać będziemy żyjących tu krokodyli
amerykańskich. Przejazd do San Jose. Nocleg.
 12. DZIEŃ: SAN JOSE
Po śniadaniu udamy się wycieczkę po urokliwej okolicy. Za-

czniemy od wulkanu Poas. Na obszarze Kostaryki znajduje się
112 stożków i szczytów wulkanicznych, z czego siedem wykazuje aktywność. Jednym z najbardziej aktywnych z nich jest
wulkan Poás, który ma drugi pod względem szerokości krater
na świecie (1,5 km), wypełniony jeziorami kraterowymi. Po
obiedzie udamy się do wodospadów La Paz, usytułowanych
w pięknym ogrodzie. Wodospad i ogrody tworzą wspaniałą
kompozycję. W parku zaobserwować można niespotykane
bogactwo flory i fauny. Szczególnie wiele jest tu odmian
motyli, ptaków i storczyków, które można ogladać w znajdującej się tu galerii. Ogrody wodospadu La Paz zajmują
powierzchnię 30 hektarów. Powrót do San Jose. Nocleg.
 13. DZIEŃ: SAN JOSE
Śniadanie. Czas wolny, a następnie transfer na lotnisko.
Wylot do Europy.
 14. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 
Wyjazd w dowolnym terminie

14 DNI
2200 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przejazdy prywatnym mikrobusem zgodnie z programem.
Przejazd shuttle bus (transport wspólny z innymi uczestnikami)
z Tortuguero do Arenal i z Arenal do Punta Leona
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelach 4*
• śniadania, obiady i kolacje podczas pobytu w Tortuguero
• wstęp na gorące źródła i kolacja w Arenal
• opiekę angielskojęzycznych przewodników lokalnych na czas
wycieczek
• zjazd tyrolką w Punta Leona
• bilety wstępu do parków (poza Tortuguero)
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
•p
 rzelotu na trasie Warszawa – San Jose – Warszawa w cenie od 3300 PLN
•o
 płaty wylotowej 29 USD
•w
 stępu do Parku Narodowego Tortuguero 15 USD – płatne na miejscu

KUBA W RYTMIE SALSY! OD 6 OSÓB

11 DNI

� Czar starej Hawany: Cienfuegos i Trinidad � Urokliwy, górzysty region Topes de Collantes � All inclusive w Cayo Santa Maria i Varadero
� Możliwość przedłużenia wypoczynku w Varadero � Możliwość organizacji wycieczki w dowolnym terminie
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – HAWANA
Spotkanie na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im. F. Chopina w Warszawie w hali odlotów przy stanowisku OPAL
TRAVEL. Wylot z Warszawy do stolicy Kuby – Hawany. Po
przylocie powitanie i transfer na kolację i nocleg.
 2. DZIEŃ: HAWANA – VINALES – HAWANA
Po śniadaniu wyjeżdżamy z Hawany do prowincji Pinar del
Río, gdzie przejdziemy uliczkami tego starego, pełnego uroku
miasta i podejrzymy proces produkcji dumy narodowej Kuby
– słynnych kubańskich cygar. Następnie przejedziemy do
doliny Vinales, gdzie obejrzymy z bliska naskalne malowidła
przy Murze Prehistorii. Po południu czeka nas przejażdżka
łodzią z prądem podziemnej rzeki w indiańskiej jaskini –
Cueva del Indio, w której ukrywali się zbiegli niewolnicy.
Kolacja i nocleg w Hawanie.
 3. DZIEŃ: HAWANA
Po śniadaniu, wyjazd na zwiedzanie Miasta Hawany. Odwiedzimy min Stary Plac (Plaza Vieja), Plac Bronii (Plaza de
Armas), Plac świętego Franciszka z Asyżu i Plac Katedralny.
Dalej Muzeum Miejskie, dawny Pałac Gubernatorów, a następnie Muzeum Rumu gdzie czeka nas powitalny koktajl.
Przejazd pod pomnik „Chrystusa z Hawany” oraz przez
nowoczesne dzielnice miasta. Przerwa na zdjęcia przy Placu Rewolucji. Czas wolny na spacer. Kolacja. Wieczorem
możliwość spróbowania swych sił w tańcu salsa, w jednym
z licznych klubów Hawany.
 4. DZIEŃ: HAWANA – CIENFUEGOS – TRYNIDAD
Śniadanie. Malowniczy przejazd do Guama, skąd przepłyniemy szybkimi łodziami przez Lagunę Skarbów na wyspę. Spacer po zrekonstruowanej wiosce Indian Taino. Dla
chętnych smakowanie Saoco – kokosa z rumem. Powrót
naturalnymi kanałami do Guama oraz zwiedzanie farmy
krokodyli. Przejazd do Cienfuegos, miasta zwanego „Perłą
Południa”. Spacer po mieście – odwiedzimy Teatro Terry,
bulwar Prado i pałac Valle. Zakwaterowanie w w hotelu 3*
przy plaży z All Inclusive.

 5. DZIEŃ: TRINIDAD
Po śniadaniu spacer po pełnych historii brukowanych uliczkach Trindinad. Odwiedzimy plac „Plaza Mayor”, muzeum
„Romántico” oraz bar „La Canchánchara”. Czas wolny na
zdjęcia i spacer. Możliwość zakupu pamiątek na targu rękodzieła. Kolacja. Opcjonalnie: wieczorny wyjazd do klubu
Casa de la Musica na tańce.
 
6. DZIEŃ: TRYNIDAD – SANTA CLARA – CAYO
SANTA MARÍA
Po śniadaniu, przejazd do miasta Santa Clara. Odwiedzimy
Mauzoleum i Muzeum imienia Ernesto „Che” Guevary oraz
nietypowy pomnik – „Pociąg Pancerny”. Wizyta pod „Monumento al Papa”, pomnikiem poświęconym Św. Janowi
Pawłowi II. Przejazd do kurortu Cayo Santa María. Zakwaterowanie w hotelu 4*, przy plaży z All Inclusive.
 7–8. DZIEŃ: CAYO SANTA MARÍA
Wypoczynek na najpiękniejszych plażach Antyli, możliwość
udziału w wycieczkach fakultatywnych min: Rejs żaglowym
katamaranem (snorkelling, pływanie z delfinami). W czasie
pobytu formuła All Inclusive.
 
9. DZIEŃ: CAYO SANTA MARÍA – REMEDIOS –
VARADERO
Po śniadaniu, przejazd do miasta kolonialnego Remedios,
które założone zostało w 1515 roku. Zwiedzanie centrum
historycznego. Przejazd do kurortu Varadero oraz zakwaterowanie w hotelu 4*, przy plaży z All Inclusive. Wieczorem
możliwość posłuchania kubańskiej muzyki na żywo w licznych
barach, kafejkach, restauracjach lub wybrania się do którejś
ze słynnych dyskotek, gdzie niejednokrotnie przy muzyce
na żywo można tańczyć do białego ranna.
 10. DZIEŃ VARADERO – HAWANA
Śniadanie. Czas wolny, Wyjazd w kierunku lotniska w Hawanie. Po drodze przejazd przez najwyższy most na Kubie
(110 m wysokości). Punkt widokowy Bacunayagua oraz możliwość degustacji najlepszej na Kubie Piña Colada. Przyjazd
na lotnisko w Hawanie, odprawa oraz wylot do Europy.

 11. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

11 DNI

19.01.2019–29.01.2019

5550 PLN + 1670 USD

10.02.2019–20.02.2019

5550 PLN + 1470 USD

26.04.2019–06.05.2019

6200 PLN + 1470 USD

17.07.2019–17.07.2019

5550 PLN + 1470 USD

16.10.2019–26.10.2019

5550 PLN + 1670 USD

06.11.2019–16.11.2019

5550 PLN + 1670 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Hawana – Warszawa
(z przesiadką)
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienkami
w hotelach 3* i pensjonatach w czasie objazdu oraz hotel 4*
w czasie wypoczynku w Cayo Satna Maria i Varadero
• śniadania i kolacje w czasie objazdu, All inclusive w czasie
wypoczynku
• wszystkie transfery oraz transport klimatyzowanym minibusem
według programu
• wszystkie bilety wstępów do zwiedzanych atrakcji według
programu
• opiekę polskojęzycznego lokalnego przewodnika na Kubie
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
• kartę turystyczną – wizę na Kubę
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wizy do Omanu (15 USD – płatna na lotnisku), wizy do Kataru (30 USD –
płatne na lotnisku), wizy do Kuwejtu (95 USD)
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
ok. 3 USD dziennie
• atrakcji fakultatywnych
Przy wjeździe do większość z powyższych krajów arabskich nie może być
w paszporcie stempla z pobytu w Izraelu.

WWW.OPALTRAVEL.PL
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KUBA: KRAINA RUMU, CYGAR I KARAIBSKIEGO TAŃCA OD 6 OSÓB 14 DNI
� Panoramiczna Hawana z okien antycznego kabrioletu � Spektakularna dolina Valle de Vinales � Farma krokodyli i kąpiel w cenocie
Cueva de los Peces � Historyczny Trinidad � Dla miłośników sportów wodnych: windsurfing, kitesurfing, nurkowanie na rafach
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – HAWANA
Spotkanie na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im. F. Chopina w Warszawie w hali odlotów przy stanowisku OPAL
TRAVEL. Wylot z Warszawy do stolicy Kuby – Hawany.
Przylot do Havany. Powitanie na lotnisku. Wymiana pieniędzy
na walutę miejscową. Transfer i zakwaterowanie. Kolacja
w restauracji. Nocleg w Hawanie.
 2. DZIEŃ: HAWANA
Po śniadaniu zwiedzanie Starej Hawany; spacer po uroczych
uliczkach i wizyta na czterech historycznych placach: Starym, Świętego Franciszka, Broni oraz Katedralnym. Wizyta
w hotelu Ambos Mundos, gdzie mieszkał Ernest Hemingway
oraz w słynnym z mojito barze Bodeguita del Medio. Panoramiczny 1 godzinny przejazd antycznymi kabrioletami. Bulwar
nadmorski Malecon, dzielnica Vedado oraz Plac Rewolucji.
Wizyta w lubianym przez Hemingwaya barze La Floridita
(możliwość degustacji Daiquiri). Zwiedzanie centrum Hawany,
spacer przy Kapitolu, Teatrze Wielkim, Park Centralny oraz
Aleja Prado. Kolacja. Wieczór w typowo kubańskim klubie
nocnym. Nocleg w Hawanie.
 3. DZIEŃ: HAWANA – VINALES – HAWANA
Po śniadaniu wyjazd do prowincji Pinar del Rio w zachodniej części wyspy. Spacer w jaskini Cueva del Indio, gdzie
czeka nas przejażdżka łodzią z prądem podziemnej rzeki.
Wizyta przy olbrzymim oraz barwnym Muralu Prehistorii.
Przejazd przez spektakularną dolinę Valle de Viñales. Wizyta
na autentycznej farmie uprawy tytoniu na której odbywa się
pokaz skręcania cygar. Jest możliwość filmowania całego
procesu produkcji cygara. Punkt widokowy Los Jasmines,
z którego roztacza się panorama doliny. Powrót do Hawany.
Kolacja. Nocleg.
 4. DZIEŃ: HAWANA – GUAMA – TRINIDAD
Śniadanie. Przejazd do Guama, skąd przepłyniemy szybkimi
łodziami przez Lagunę Skarbów na wyspę. Spacer po zrekonstruowanej wiosce Indian Taino. Dla chętnych smakowanie
Saoco – kokosa z rumem. Powrót naturalnymi kanałami do
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Guama oraz zwiedzanie farmy krokodyli. Kąpiel w morzu
oraz cenocie Cueva de los Peces i opcjonalne snurkowanie
(5€) lub nurkowanie (40€). Przejazd wybrzeżem karaibskim
do Trinidadu oraz zakwaterowanie w hotelu All Inclusive
przy plaży.
 
5. DZIEŃ: TRINIDAD – TOPES DE COLLANTES –
TRINIDAD
Śniadanie. Wyprawa do górskiego parku w strefie ochronnej
Topes de Collantes obfitującego w wodospady, strumienie,
groty oraz naturalne baseny z krystalicznie czystą wodą.
Przejście łatwym szlakiem wśród tropikalnej roślinności do
wodospadu oraz możliwość kąpieli. Opcjonalnie: wieczorne
wyjście do klubu Casa de la Trova na tańce.
 
6. DZIEŃ: TRINIDAD
Wyprawa do centrum historycznego Trinidadu oraz spacer
po brukowanych uliczkach pełnych historii.
Wizyta na targu rzemiosła (Trinidad słynie z produkcji
pięknych obrusów, figurek z cennego drewna oraz kapeluszy). Wejście na wieżę Świętego Franciszka; idealne miejsce
na sesję zdjęciową. Eksploracja tego uroczego miasteczka,
obfitującego w warsztaty i galerie artystyczne. Opcjonalnie:
wieczorne wyjście do klubu Casa de la Musica na tańce.
 
7. DZIEŃ: TRINIDAD – VALLE DE LOS INGENIOS –
SANCTI SPIRITUS – CAYO GUILLERMA
Śniadanie. Wyjazd do doliny Valle de los Ingenios. Wizyta
w dawnej posiadłości magnata cukrowego oraz wejście na
wieżę Iznaga. Przejazd do Sancti Spiritus oraz zwiedzanie
centrum historycznego jednego z pierwszych miast kolonialnych Kuby (1514). Wizyta w najstarszym kościele Kuby:
Parroquial Mayor. Spacer po malowniczych uliczkach, plac
Serafin Sanchez oraz most Yayabo datowany na rok 1815.
Przejazd do Cayo Guillermo oraz zakwaterowanie w hotelu
All inclusive.
 8–12. DZIEŃ CAYO GUILLERMO (AL INCLUSIVE)
Wypoczynek na jednych z najpiękniejszych plażach Kuby,
możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych. W pobliżu

hotelu znajduje się najlepsze na Kubie centrum kite surfingu
oraz windsurfingu. (Spokojne wody nie tylko do plażowania,
ale również do uprawiania sportów wodnych,
 
13. DZIEŃ/CAYO GUILLERMO – SANTA CLARA –
HAVANA
Śniadanie. Czas wolny uzależniony godziną wylotu. Czas
wolny w zależności od godziny odlotu. Przejazd do Hawany
wraz z wizytą w mauzoleum Che Guevary w Santa Clara.
Przyjazd na lotnisko w Hawanie, odprawa oraz wylot z Kuby.
 
14. DZIEŃ/WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 
Wyjazd w dowolnym terminie

15 DNI
5650 PLN + 1690 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Hawana – Warszawa
(z przesiadką)
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienkami
w hotelach 3,5*/ 4* w czasie objazdu oraz hotel 4* w czasie
wypoczynku w Cayo Guillermo
• śniadania i obiadokolacje
• al inclusive w Trinidad i Cayo Guillermo
• wszystkie transfery oraz transport klimatyzowanym minibusem
według programu wszystkie bilety wstępów do zwiedzanych
atrakcji według programu
• opiekę polskojęzycznego lokalnego przewodnika na Kubie
ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)
• kartę turystyczną – wizę na Kubę
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• pozostałych posiłków, napojów do posiłków
• ew. wycieczek fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 390 USD

MARTYNIKA I GWADELUPA OD 2 OSÓB

15 DNI

� Wyjazd realizowany od 2 osób w dowolnych terminach � Możliwość podwyższenia standardu zakwaterowania do hoteli 5*
� Piękne pasma górskie, pokryte lasem równikowym � Plaże i rafy koralowe � Kultura i kuchnia kreolska
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – MARTYNIKA
Przelot na Martynikę, która słynie ze wspaniałych ogrodów
i bujnych wilgotnych lasów, a także pięknych plaż i specyficznej kultury kreolskiej. Po przylocie odbiór samochodu
z lotniska i indywidualny przejazd do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu.
 2. DZIEŃ: MARTYNIKA
Śniadanie. Kolejne dni to nasze sugestie na indywidualne
zwiedzanie i atrakcje na wyspie. Czas wolny na plażowanie
lub wyjazd na całodzienne zwiedzanie północnej części
wyspy. Przejazd do stolicy wyspy Fort de France – pełnego
życia miasta położonego na wybrzeżu Morza Karaibskiego.
Niewielki centrum wypełnione jest wąskimi uliczkami, które
okolone są domami z balkonami zdobionymi kutymi balustradami. Następnie przejazd do miejscowości Balata, gdzie
zobaczymy kościół Sacre Coeur powstały pod wpływem
inspiracji paryskim pierwowzorem. Można stąd podziwiać
wspaniałą panoramę stolicy. Następnie przejazd krętą drogą
pośród wspaniałego, tropikalnego ogrodu, założonego wokół
kreolskiej rezydencji. Wizyta w ogrodzie botanicznym Balata.
Dalszy przejazd pomiędzy otoczonymi paprociami szczytami,
trzydziestometrowymi pędami bambusa i wielkimi drzewami
wilgotnego lasu tropikalnego do St Pierre. Miasto stanowiło centrum wyspy do 1902, kiedy to zostało zniszczone
przez erupcje pobliskiego wulkanu Mount Pelee. Następnie
przejazd wzdłuż wybrzeża Atlantyku do destylarni rumu.
Powrót do hotelu.
 3–4. DZIEŃ: MARTYNIKA
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie i piesze oraz samochodowe wycieczki po okolicy.
 5. DZIEŃ: MARTYNIKA – ST LUCIA – MARTYNIKA
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub opcjonalnie rejs
łodzią na wyspę St Lucia. Wyspa pokryta jest wilgotnym
lasem równikowym, z wyłaniającymi się prosto z morza szczytami. Charakteryzuje ją bogactwo tropikalnych kwiatów oraz
obecność rzadkich papug. Wśród wybrzeża rozsiane są małe
wioski rybackie otoczone plantacjami bananów i palm koksowych oraz złotymi plażami. Zaokrętowanie w stolicy wyspy
– Castrires. Zwiedzanie miasta i lokalnego targu, następnie
przejazd do Zatoki Marigot, idyllicznego zakątka otoczone-
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go stromymi, zalesionymi wzgórzami. Obiad w restauracji
nad morzem. Zaokrętowanie i przepłynięcie do tętniącego
życiem karaibskiego centrum żeglarskiego – Rodney Bay,
zakończonego wyspą Pigeon, gdzie znajduje się obecnie
park historyczny. Powrót na Martynikę. Transfer do hotelu.
 6. DZIEŃ: MARTYNIKA
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek lub przejazd na południe wyspy na Półwysep Chevalier, skąd można rozpocząć
interesujący spływ kajakowy wzdłuż laguny Chevalier. Rejs
po namorzynach z możliwością obserwacji różnorodnych
gatunków ptaków. Po powrocie do hotelu czas na plażowanie.
 7. DZIEŃ: MARTYNIKA – GWADELUPA
Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Oddanie samochodu. Następnie przelot z Martyniki na kolejną wyspę należąca do
Antyli Francuskich – Gwadelupę. Gwadelupa pokryta jest
licznymi wzniesieniami, których kulminację stanowi krater
aktywnego wulkanu Soufriere. Wyspa to także rozległy
płaskowyż wapienny otoczony plażami i rafami koralowymi.
Po przylocie odbiór kolejnego samochodu i przejazd do
hotelu, urokliwie położonego na wybrzeżu.
 8. DZIEŃ: GWADELUPA
Śniadanie. Dzień przeznaczony na wypoczynek i indywidualne spacery po okolicy.
 9. DZIEŃ: GWADELUPA
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub jako alternatywę
sugerujemy zwiedzanie, które zaczynamy od stolicy wyspy
Pointe a Pitre, tętniącej życiem metropolii. Spacer po starym
mieście, którego sercem jest ruchliwe nadbrzeże z przystanią
promową. Wizyta w katedrze Św. Piotra i Pawła. Następnie
przejazd mostem na drugą część wyspy. Przejeżdżamy przez
las tropikalny, zatrzymując się przy najciekawszych punktach
widokowych. Wizyta w Maison du Cacao, gdzie zapoznamy
się z historią uprawy i wytwarzania kakao. Objazd po wyspie
zakończy się w Muzeum Rumu, szczegółowo prezentujące
trzystuletnią historie produkcji rumu na Karaibach. Zwiedzanie największego na Karaibach Akwarium. Powrót do hotelu.
 
10. DZIEŃ: GWADELUPA – LES SAINTES –
GWADELUPA
Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek lub opcjonalnie rejs
katamaranem wokół archipelagu wysepek Les Saintes („Wszy-

scy Święci”). Podczas rejsu wspólna nauka tańców karaibskich
z instruktorem tańca. Tylko dwie z pośród wulkanicznych
wysepek są zamieszkane. Postoje w rybackich portach oraz
na pięknych plażach. Możliwość nurkowania z rurką. Obiad
w czasie rejsu. Relaks przy lokalnej muzyce, drinkach i pięknych widokach. Powrót do hotelu.
 
11. DZIEŃ: GWADELUPA
Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek lub opcjonalnie sugerujemy przejazd do Parku Narodowego de la Guadelupa.
Rozpoczynamy trekking na wulkan Soufriere wśród tropikalnego lasu. Powrót do hotelu.
 
12.-13. DZIEŃ: GWADELUPA
Śniadanie. Czas na plażowanie i wypoczynek.
 14. DZIEŃ: GWADELUPA
Śniadanie. Czas wolny, o wskazanej godzinie transfer na
lotnisko. Wylot do Polski.
 15. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 
Wyjazd w dowolnym terminie

15 DNI
1795 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Martynika – Gwatemala
• z akwaterowanie pokojach dwuosobowych w hotelach 4*(hotel
Bakoua – Martynika, hotel Auberge de la Vieille Tour –
Gwadelupa)
• ś niadania
•w
 ynajem samochodu (Peugeot 107/ VW Up)
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• przelotu międzynarodowego na trasie Warszawa – Martynika, Gwadelupa –
Warszawa (z przesiadką i zmianą lotniska w Paryżu)
• ew. atrakcji fakultatywnych

MEKSYK: SZLAKAMI MAJÓW I KONKWISTADORÓW 

16 DNI

� Mexico City – największe miasto świata � Kolonialne dziedzictwo Meksyku: Merida, Puebla i Taxco � Tajemnicze miasta
i skarby Majów: Teotihuacan, Palenque i Chichen Itza � Wypoczynek ALL INCLUSIVE w Acapulco i Riviera Maya
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – MEXICO CITY
Spotkanie grupy na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie,
przy stanowisku Opal Travel. Przelot do Mexico City przez
jeden z europejskich portów lotniczych. Po przylocie do
Mexico City transfer do hotelu i nocleg.
 2. DZIEŃ: MEXICO CITY
Śniadanie. Zwiedzanie miasta Meksyk – Mexico City – największej, nieustannie zachwycającej i zaskakującej aglomeracji świata (ok. 25 mln mieszkańców). Udamy się na zwiedzanie
najbardziej ikonicznych miejsc miasta, podziwiając wspaniałą
barokową zabudowę historycznego centrum, przechadzając
się po Zocalo – jednym z największych placów świata oraz
zachwycając się bogactwem architektury sakralnej Katedry
Metropolitarnej. Dla chętnych – przejażdżka łodziami w romantycznych ogrodach tradycyjnej dzielnicy Xochimilco.
Tego wieczoru czeka nas pyszny obiad z tradycyjną muzyką
meksykańską lub „wieczór folkloru” na Placu Garibaldiego.
Powrót do hotelu i nocleg.
 
3. DZIEŃ: MEXICO CITY – TEOTIHUACAN –
MEXICO CITY
Po śniadaniu udamy się na dalsze zwiedzanie miasta. Poznamy
tajemnice słynnego Placu Trzech Kultur, zwiedzimy też Sanktuarium Matki Boskiej Guadalupe – czczonej na każdym kroku
patronki Meksyku. Teraz czas udać się w naszą pierwszą podróż
w czasie – udamy się do Teotihuacan – „miejsca, gdzie ludzie
stają się bogami”. To wyjątkowe miasto, w którym rozwijała
się kultura i potęga Azteków w czasach swojej świetności
zamieszkiwało ok. 200 tysięcy ludzi. Do dziś dnia jego potęga
zachwyca – znajdujące się tu Piramidy Słońca i Księżyca należą do największych na świecie. Zwiedzimy słynne budowle
Teotihuacan: Pałac Jaguara, Aleję Umarłych oraz Świątynię
Quetzalcoatla – Pierzastego Węża. Powrót do hotelu i nocleg.
 
4. DZIEŃ: MEXICO CITY – CUERNAVACA – TAXCO
– ACAPULCO
Śniadanie Wyjazd do Acapulco – jednego z najsłynniejszych
resortów na świecie, miejsca, gdzie życie toczy się na plaży.
Po drodze zwiedzanie Cuernavaca i Taxco – dwóch kolonialnych pereł Ameryki Środkowej. Cuernavaca zwane jest
„miastem wiecznej wiosny” – łagodny klimat i pełne zieleni otoczenie sprawiały, że już od czasów Azteków było
to miejsce, gdzie wypoczywali możni i potężni. Taxco to
„srebrne miasto”, dawny ośrodek wydobywania tego cennego
kruszcu. Dziś kopalnie srebra zamknięto, ale w mieście na
każdym kroku widać jego dawną świetność. Plątanina uliczek, wzdłuż których stoją przepięknie kolonialne kamienice
zachwyci każdego. Przejazd do Acapulco, zakwaterowanie
w hotelu z bezpośrednim dostępem do plaży w opcji ALL
INCUSIVE. Nocleg.
 
5. DZIEŃ: ACAPULCO
Wypoczynek w Acapulco, najsłynniejszym kurorcie Meksyku.
W czasie wypoczynku dla chętnych będą organizowane
atrakcje: pokazy ekscytujących skoków do oceanu ze skały
La Quebrada, rejsy statkiem po Zatoce Acapulco oraz wiele
innych (atrakcje fakultatywne). Oczywiście podziwianie niepowtarzalnych zachodów słońca nad Pacyfikiem jest w cenie!
 
6. DZIEŃ: ACAPULCO – PUEBLA
Śniadanie. Wyjazd do Puebla – „Miasta Aniołów”, najbardziej
hiszpańskiego spośród meksykańskich miast. Puebla to również miasto dla osób „podróżujących żołądkiem” – to stolica
tradycyjnej kuchni meksykańskiej. Spacer po historycznym

centrum miasta oraz zwiedzanie słynnej Kaplicy Różańcowej.
Przejazd do hotelu i nocleg.
 
7. DZIEŃ: PUEBLA – MONTE ALBAN – OAXACA
Śniadanie. Wyjazd do Oaxaca, po drodze panorama słynnej
pary wulkanów-olbrzymów: Popocatepetl i Xtaccihuatl. Przejazd jedną z najpiękniejszych tras widokowych w Meksyku,
prowadzącą przez Góry Sierra Madre. Nieodłącznym elementem krajobrazu są cereusy – potężne kaktusy, przy których
na zdjęciach wychodzimy naprawdę niepozornie. Zwiedzanie
Monte Alban – najstarszej strefy archeologicznej w Ameryce
Środkowej i do dziś dnia jednej z najbardziej intrygujących.
Przyjazd do Oaxaca, zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych
możliwość udziału w folklorystycznym widowisku indiańskim
(atrakcja fakultatywna). Powrót do hotelu i nocleg.
 
8. DZIEŃ: OAXACA – TULE – MITLA –
TEHUANTEPEC
Śniadanie. Zwiedzanie historycznego centrum miasta Oaxaca – placu głównego Zocalo, będącego sercem miasta oraz
wspaniałej Katedry Wniebowzięcia Matki Bożej. Przejazd do
Tehuantepec. Po drodze zwiedzanie Tule, gdzie znajdziemy
największy okaz cypryśnika na całym świecie. Przejazd do
Mitla „ziemi zmarłych” – centrum religijnego oraz nekropolii
władców zapoteckich. Wizyta w wytwórni mezcalu – tradycyjnej wódki z agawy. Zwiedzanie oczywiście z degustacją!
Przejazd do hotelu i nocleg.
 
9. DZIEŃ: TEHUANTEPEC – TUXTLA GUTIERREZ –
EL SUMIDERO – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Śniadanie. Przejazd przez Tuxtla Gutierrez przez rozlegle tereny stanu Chiapas. Rejs łodzią po rzece Grijalva przez słynny
kanion El Sumidero. Z potężnych ścian kanionu, wznoszących
się na 1200 m spływają wąskimi kaskadami niewielkie wodospady, a w wodach rzeki pływają liczne krokodyle. Przejazd
do San Cristobal de las Casas. Zakwaterowanie i nocleg.
 
10. DZIEŃ: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS –
MISOL-HA – AGUA AZUL – PALENQUE
Śniadanie. Spacer po San Cristobal de las Casas, dawnej
stolicy stanu Chiapas, dziś uważanego za jedno z najbardziej
kolorowych miast Meksyku. Wielobarwne fasady domów
i kościołów cieszą oko na każdym kroku. Po zwiedzaniu
wyjazd do Palenque. Po drodze postój przy wodospadach
Mishol-ha, które spadają 30-metrową kaskadą do niewielkiego jeziora. Dla chętnych pływanie pod wodospadem.
Przyjazd do Palenque, zakwaterowanie i nocleg.
 
11. DZIEŃ: PALENQUE – CAMPECHE
Śniadanie. Zwiedzanie Palenque – jednego z najwspanialszych i najbardziej intrygujących miast cywilizacji Majów.
Zwiedzanie najważniejszych części miasta: Świątyni Inskrypcji, Świątyni Słońca, Świątyni Liściastego Krzyża oraz Pałacu. Przejazd do Campeche – krótkie zwiedzanie uroczego
Starego Miasta, którego brukowane uliczki pamiętają czasy
konkwistadorów i piratów. Powrót do hotelu i nocleg.
 
12. DZIEŃ: CAMPECHE – UXMAL – MERIDA
Śniadanie. Wyjazd do Uxmal – jednego z najważniejszych
miejsc historycznych Meksyku, miasta świadczącego o potędze cywilizacji Majów. Piramidy sięgające wysokości 40 m,
pałace oraz liczne świątynie – niezwykle bogato zdobione
wspaniałymi reliefami – zachwycają do dziś. Zwiedzimy m.in.:
Świątynię Wróżbity, Pałac Gubernatora, Czworobok Mniszek
oraz boisko do rytualnej gry w piłkę. Po zwiedzaniu przejazd
do Meridy. Zakwaterowanie i nocleg.

13. DZIEŃ: MERIDA – CHICHEN ITZA – CANCUN/
 
PLAYA DEL CARMEN
Śniadanie. Krótkie zwiedzanie Meridy, stolicy Jukatanu. Przejazd do Chichen Itza – największego miasta Tolteków i Majów
oraz jednego z Siedmiu Nowych Cudów Świata. Miasto nazwę
zawdzięcza dwóm cenotom – świętym zbiornikom wodnym.
Cenota w Chichen Itza jest wyjątkowa – na początku XX w.
z jej dna wydobyto liczne artefakty i cenne elementy rękodzieła – wrzucane one były przez stulecia jako ofiara dla bogów.
Zwiedzanie najważniejszych miejsc Chichen Itza: Świątyni
Tysiąca Wojowników, Platformy Wenus, Piramidy, Świętej
Studni i Obserwatorium Astronomicznego. Po zwiedzaniu udamy się do tajemniczej jaskini Majów, gdzie będzie możliwość
kąpieli w cenocie – naturalnej w studni wapiennej. Przejazd
na nocleg w Cancun/Playa del Carmen – zakwaterowanie
w hotelu z bezpośrednim dostępem do plaży, w formule ALL
INCLUSIVE w czasie całego pobytu na Riviera Maya. Nocleg.
 
14. DZIEŃ: CANCUN/PLAYA DEL CARMEN
Wypoczynek w Cancun/Playa del Carmen na słynnej Riviera
Maya położonej nad Morzem Karaibskim. Podczas wypoczynku możliwe są dodatkowe atrakcje, m.in.: zwiedzanie
Coba – miasta Majów położonego w sercu tropikalnej dżungli,
Tulum – nadmorskiej twierdzy Majów malowniczo położonej
na wysokim brzegu Morza Karaibskiego, parku i rezerwatu
przyrody Xel Ha – możliwość pływania wśród ryb tropikalnych.
 
15. DZIEŃ: CANCUN – WARSZAWA
Śniadanie. Czas wolny, transfer na lotnisko w Cancun. Wylot
do Polski.
 
16. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

16 DNI

29.01.2019–13.02.2019

5550 PLN + 1790 USD

04.03.2019–19.03.2019

5550 PLN + 1790 USD

22.04.2019–07.05.2019

6150 PLN + 1790 USD

09.08.2019–24.08.2018

5550 PLN + 1790 USD

07.11.2019–22.11.2019

5550 PLN + 1790 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Mexico City,
Cancun – Warszawa (z przesiadką)
• zakwaterowanie w hotelach 3*/ 4* w pokojach 2-os.
z łazienkami
• śniadania, obiady lub kolacje zgodnie z programem, w Acapulco
i Cancun ALL INCLUSIVE
• przejazdy mikrobusem z klimatyzacją
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem
• opiekę polskojęzycznego pilota w Meksyku
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• napojów do obiadów lub kolacji
• zwyczajowych napiwków (ok. 5 USD dziennie)
• ew. atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 800 USD

Istnieje możliwość przedłużenia wypoczynku w Cancun lub
innym kurorcie na Riwiera Maya.

WWW.OPALTRAVEL.PL
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PANAMA, KOSTARYKA, NIKARAGUA,
GWATEMALA, HONDURAS, BELIZE, MEKSYK

17 DNI

� Przeloty wewnętrzne, nie ma długich, całodziennych przejazdów � W programie same „perełki” i najpiękniejsze miejsca w każdym
z krajów � „Skywalk” – wędrówka podniebnym szlakiem � Bilety wstępu i atrakcje w cenie
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – PANAMA CITY
Spotkanie grupy na Lotnisku Okęcie im. F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku OPAL TRAVEL. Odlot
do Panama City. Przylot, transfer do hotelu i nocleg.
 
2. DZIEŃ: PANAMA CITY
Śniadanie. Udajemy się na zwiedzanie najważniejszych miejsc
Ciudad de Panama (UNESCO): katedry, Złotego Ołtarza
w klasztorze San Jose i Placu Niepodległości. Przejedziemy
nad Kanał Panamski – jeden z najważniejszych kanałów żeglugowych świata, przecinający Przesmyk Panamski i łączący
Ocean Atlantycki ze Spokojnym. Nocleg w Panama City.
 
3. DZIEŃ: PANAMA CITY – SAN JOSE – LA PAZ –
SAN JOSE
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do San Jose, stolicy
Kostaryki i podziwianie panoramy miasta. Udamy się do
wodospadów La Paz, usytułowanych w pięknym ogrodzie.
Wodospad i ogrody tworzą wspaniałą kompozycję. W parku
zaobserwować można niespotykane bogactwo flory i fauny.
Szczególnie wiele jest tu odmian motyli, ptaków i storczyków.
Ogrody wodospadu La Paz zajmują powierzchnię 30 hektarów. Następnie zapoznamy się z uprawą i wytwarzaniem
kawy na plantacji. Degustacja i możliwość zakupu. Kostaryka to jeden z czołowych producentów najlepszej kawy na
świecie. Powrót do hotelu i nocleg.
 
4. DZIEŃ: SAN JOSE – TORTUGUERO
Wcześnie rano wyjazd z San Jose. Po drodze śniadanie. Przejazd
przez plantacje bananowców do Cano Blanco do Parku Narodowego Tortugero – jednej z największych atrakcji Kostaryki.
Udamy się w rejs łodzią po kanałach, by oglądać liczne gatunki
zwierząt, w tym słynnych zielonych żółwi morskich (w okresie
lipiec – wrzesień możliwość nocnego spaceru wzdłuż plaży
i obserwowanie żółwi składających jaja na piasku). Nocleg.
 
5. DZIEŃ: TORTUGUERO – LA FORTUNA
Wcześnie rano dalszy ciąg podziwiania z bliska niesamowitej
przyrody Kostaryki. Podczas rejsu łodzią zapewne spotkamy
się oko w oko z kajmanami, żółwiami, różnymi gatunkami
małp, a także wieloma gatunkami ptaków. Śniadanie. Powrót
łodzią do Cano Blanco i przejazd do La Fortuna z postojem
na obiad w Guapiles. Po przyjeździe wizyta przy jednym
z lokalnych gorących źródeł u stóp wulkanu Arenal. Nocleg.
 
6. DZIEŃ: ARENAL – MONTEVERDE
Śniadanie. Przejazd w pobliże wulkanu Arenal. Arenal jest
najmłodszym wulkanem Kostaryki, jego pierwszą erupcję
datuje się na 7 tys. lat temu. Jest to zarazem najbardziej
aktywny wulkan Kostaryki. Ostatnia większa erupcja miała
miejsce w 1968, kiedy wulkan wybuchł gwałtownie po 400
latach uśpienia. Odbędziemy trekking po lesie deszczowym,
gdzie jak nigdzie indziej doświadczymy bogactwa natury.
W tropikalnym lesie każdy centymetr gruntu, czy to poziomego czy bardziej pionowego, skalne skarpy, pnie drzew,
kamienie, gałęzie – porośnięte jest roślinnością, mchem,
porostami, naroślami czy grzybami. Zieleń otacza nas dookoła.
Przejazd do Monteverde. Nocleg.
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7. DZIEŃ: MONTEVERDE – GRENADA
 
Śniadanie, a następnie przejazd do Rezerwatu Biosfery Lasu
Chmurowego Monteverde, gdzie zapoznamy się z wyjątkowym ekosystemem lasów chmurowych i deszczowych.
Tutaj czeka nas niezapomniane przeżycie, które jest jedną
z wizytówek Kostaryki – wędrówka podniebnym szlakiem
(skywalk), który wiedzie przez piętra tropikalnego lasu, położonego na zboczach góry. Część trasy prowadzi pomostami
i platformami zawieszonymi wśród koron wysokich drzew.
Przejazd do granicy z Nikaraguą. Nocleg w Granadzie. Nocleg.
 
8. DZIEŃ: GRANADA – PARK NARODOWY
WULKANU MASAYA – MANAGUA
Śniadanie. Zwiedzanie Granady: przejazd dorożkami po mieście
i nad jezioro, skąd odbędziemy rejs łodzią pośród wysepek
Isletas Grandas na jeziorze Nikaragua. Jezioro Nikaragua to
największe jezioro w Ameryce Środkowej, o powierzchni blisko
8250 km2. Zamieszkuje je wiele gatunków ryb, w tym żarłacz
tępogłowy, rekin znany ze swej agresywnej natury, tarpony
i ryby piły. Jezioro Nikaragua jest również usiane egzotycznymi
wysepkami oraz jest znane z zapierających dech w piersiach
zachodów słońca. Następnie udamy się na wycieczkę do Parku
Narodowego Wulkanu Masaya. Przejazd do Managua, gdzie
czeka nas panoramiczne zwiedzanie historycznego centrum
miasta z piękną, nowoczesną katedrą. Nocleg w Managua.
 
9. DZIEŃ: MANAGUA – GUATEMALA CITY –
ANTIGUA GWATEMALA
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Guatemala City,
następnie przejazd do Antigua Guatemala. Zwiedzanie malowniczego miasta Antigua Guatemala (UNESCO) – dawnej
stolicy Gwatemali, ze względu na wyjątkowy urok zwanej
Florencją Mezoameryki. Nocleg. (Istnieje możliwość zakończenia wycieczki i wylotu tego dnia do Polski)
 
10. DZIEŃ: ANTIGUA GUATEMALA – PANAJACHEL
– JEZIORO ATITLAN – GUATEMALACITY
Śniadanie. Przejazd do Panajachel nad Jezioro Atitlan, uważane za jedno z najpiękniejszych na świecie. Tutaj czeka nas rejs
po jeziorze do Santiago Atitlan – znakomita okazja, by podziwiać niepowtarzalne widoki na okoliczne wulkany, z których
słynie jezioro i okolice. Przejazd do Guatemala City. Nocleg.
 
11. DZIEŃ: ANTIGUA GUATEMALA – COPAN
Śniadanie. Przejazd do Copan (UNESCO) w Hondurasie.
Zwiedzanie jednego z największych kompleksów budowli
Imperium Majów. Nocleg w Rio Hondo.
 
12. DZIEŃ: RIO HONDO – QUIRIGUA – JEZIORO
IZABAL – FLORES
Śniadanie. Przejazd przez plantacje bananowców do strefy
archeologicznej Quirigua (UNESCO). Podziwianie ogromnych słupów czasu i tajemniczych, monolitycznych bóstw
należących do kultury Majów. Postój nad Jeziorem Izabal.
Nocleg we Flores.
 
13. DZIEŃ: FLORES – TIKAL – BELIZE CITY
Śniadanie. Przejazd do leżącego w sercu tropikalnych lasów Tikal (UNESCO). Zwiedzanie największego kompleksu

budowli w Imperium Słońca, słynącego z niebotycznych
piramid świątynnych i pałaców. Przejazd w kierunku granicy
z Belize. Nocleg w Belize.
 
14. DZIEŃ: BELIZE – CHETUMAL – TULUM –
CANCUN/RIVIERA MAYA
Po śniadaniu przejazd w stronę granicy z Meksykiem do położonej na wschodnim brzegu Morza Karaibskiego nadmorskiej
twierdzy Majów w Tulum. Zwiedzanie niesamowitej twierdzy,
która ochraniała w dawnych wiekach morskie szlaki handlowe. Wyjazd w kierunku Riviera Maya, po drodze wizyta na
egzotycznym, pełnym kolorów cmentarzu potomków wielkiej
cywilizacji Majów. Nocleg w Cancun lub na Riviera Maya.
 
15. DZIEŃ: CANCUN/RIVIERA MAYA
Śniadanie. Czas wolny. Wypoczynek w Cancun/Riviera Maya,
w eleganckim hotelu położonym wygodnie nad Morzem
Karaibskim. Nocleg.
 
16. DZIEŃ: CANCUN/RIVIERA MAYA
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko w Cancun. Wylot
do Europy.
 
17. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

17 DNI

01.02.2019–17.02.2019

10 690 PLN + 2590 USD

24.04.2019–10.05.2019

10 690 PLN + 2590 USD

06.07.2019–22.07.2019

10 690 PLN + 2590 USD

23.11.2019–09.12.2019

10 690 PLN + 2590 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Panama City, Cancun –
Warszawa (przez jeden z europejskich portów lotniczych)
• przeloty, przejazdy autokarem lub mikrobusem zgodnie
z programem
• zakwaterowanie w hotelach 3*/4*, w pokojach 2-os. (typu
standard) z łazienkami
• śniadania
• opiekę pilota B.P. OPAL TRAVEL na całej trasie oraz lokalnych
przewodników
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• opłat lotniskowych i wjazdowych ok. 70 USD
• pozostałych posiłków
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
ok. 4 USD dziennie
• atrakcji fakultatywnych
• dopłata do pokoju jednoosobowego 795 USD
• dopłata do wysokiego sezonu 500 PLN

Uwaga: Istnieje możliwość przedłużenia wypoczynku
w CANCUN/RIVIERA MAYA

USA: ALASKA

9 DNI

� Rejsy, pikniki w lesie, spacery po lodowcu � Spotkanie z niedźwiedziami grizzly � Koło podbiegunowe i wizyta u świętego Mikołaja
� Indiańska osada Nenana � Fascynująca przyroda � Rejs po Zatoce Wniebowstąpienia � Grupy 10-osobowe
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – ANCHORAGE
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie
im. F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Przelot do Anchorage, największego miasta Alaski.
Transfer do hotelu. Wieczorem oglądanie filmu o fenomenie
zorzy polarnej. Nocleg.
 2. DZIEŃ: ANCHORAGE – DENALI
Rano wyruszamy w kierunku gór Alaska Range. Po drodze odwiedzimy miasteczko Talkeetna, które jest główną
bazą wypadową alpinistów zdobywających górę McKinley
(6194 m n.p.m.). Możliwość lotu samolotem (typu Cessna
albo Beaver) pod McKinley, z lądowaniem na jednym z otaczających górę lodowców (atrakcja uzależniona od warunków
pogodowych). Po południu barbecue w lesie nad łososiowym
strumieniem. Nocleg w drewnianych domkach traperskich
pośród lasu borealnego u stóp majestatycznych gór.
 3. DZIEŃ: PARK NARODOWY DENALI
Wizyta w Parku Narodowym Denali: ośrodek informacji turystycznej, wystawa przyrodnicza i zakup pamiątek związanych
z Denali. Około południa rozpoczniemy 8-godzinny przejazd
autobusem (100 km w jedną stronę) przez park narodowy po
górskiej, żwirowej drodze. Po drodze podziwianie niesamowitych krajobrazów pastelowych gór, wypatrywanie niedźwiedzi
grizzly, reniferów, łosi, orłów i muflonów. Podczas przejazdu
postoje w miejscach widokowych, m.in. na: „kolorowej” przełęczy Polychrome Pass i w dolinie Toklat. Dojazd do Eielson,
z którego roztacza się panorama na najwyższe góry Ameryki
Północnej wraz z granitowym masywem Mount McKinley.
 
4. DZIEŃ: NENANA – CHENA VILLAGE –
FAIRBANKS
Dzisiaj czeka nas przejazd do indiańskiej osady Nenana. Po
drodze przejeżdżamy przez most Rudolfa Modrzejewskiego
przy dźwiękach… krakowiaka, granego na harmonii przez
lokalną artystkę. Na miejscu wysłuchamy opowieści o historii
zakładów Ice Classic. Dojazd do portu rzecznego w Fairbanks.
Po południu 3-godzinny rejs statkiem do skansenu Chena
Village, gdzie obejrzymy oryginalne indiańskie i traperskie

chaty i spotkamy dzielne psy husky, które poprowadziły Susan
Butcher i jej psi zaprzęg do 4-krotnego zwycięstwa w renomowanym wyścigu psich zaprzęgów – Iditarod. Obiad na
terenie skansenu, w którym zgromadzono najstarsze domy
z początków Fairbanks i gorączki złota 1902 r.
 5. DZIEŃ: KOŁO PODBIEGUNOWE
Dzień zaczniemy od wizyty u… świętego Mikołaja, którego
dom znajduje się w North Pole. Następnie odwiedzimy Fairbanks i jego najbardziej interesujące zakątki: misyjną kapliczkę
Indian Atabaska i pomnik Pierwszej Rodziny. Będziemy mogli
też wziąć do ręki samorodki złota. Popołudnie spędzimy
w uzdrowisku Chena Hot Springs z gorącymi, leczniczymi
źródłami. Na miejscu możliwość korzystania z bogatej oferty:
kąpiele w basenie, jacuzzi, wycieczki konne, spacery po lesie,
jazda quadami… W drodze powrotnej do Fairbanks wypatrywanie łosi i bobrów wśród leśnych uroczysk. Dla chętnych
fakultatywna, całodzienna eskapada na Koło Podbiegunowe.
W programie: podziwianie krajobrazów tajgi i tundry mierzącej
300 km drogi, przekroczenie wielkiej rzeki Jukon, oglądanie
sławnego rurociągu naftowego Alaska Pipeline o długości
prawie 1300 km, wizyta w domostwie lokalnej rodziny i spacer
po tundrze pośród granitowych ostańców. Punkt kulminacyjny to uroczyste przekroczenie Koła Polarnego połączone
z rozdaniem dyplomów. Powrót do Fairbanks około północy.
 6. DZIEŃ: CZUGACZ
Przejazd na południe z postojem w Delta Junction, gdzie zaczęto budowę drogi Alaska Highway – AlCan. Po przekroczeniu
góry Alaska roztacza się przed nami widok na lodowiec Delta,
przełęcz Izabeli i tarlisko łososi czerwonych w rzece Gulkana.
Po drodze oglądanie alaskańskiego rurociągu transportującego
ropę naftową na odcinku 1300 km od Prudhoe Bay do niezamarzającego portu w Valdez. Późnym popołudniem 2-godzinny
spacer po powierzchni lodowca Matanuska. Nocleg.
 7. DZIEŃ: GÓRY CZUGACZ – PÓŁWYSEP KENAI
Przejazd w stronę Seward. Po drodze postój przy prawosławnej cerkwi, która jest niemym świadkiem niesamowitej
historii Alaski. Kolejnym przystankiem jest Anchorage, gdzie

podziwiamy panoramę miasta i jezioro Hood, które jest największym na świecie lotniskiem dla hydroplanów. Przejazd
wzdłuż zatoki Turnagain do malowniczego jeziora Portage.
Piknik w lesie, w typowo alaskańskiej scenerii jeziora Kenai.
Nocleg w Seward.
 
8. DZIEŃ: PARK NARODOWY KENAI FIORDS –
ANCHORAGE
Rejs statkiem wycieczkowym po Zatoce Wniebowstąpienia
i wzdłuż oceanicznego wybrzeża do lodowca Holgate lub
Aialik, których ściany obrywają się bezpośrednio do wody.
Fascynująca jazda pośród wysp, zatok i cieśnin, z podziwianiem lodowych jęzorów schodzących z wielkiego pola lodowego Harding Icefield. Obserwowanie fok, lwów morskich,
orłów bielików, maskonurów, kormoranów pelagicznych, wydr
morskich, a często również wielorybów Dalla, wielorybów
humbaków i orek. Powrót do Anchorage, po drodze postój
w przytułku dla osieroconych zwierząt. Dojazd do Anchorage, ostatnie chwile na zakup pamiątek. Wylot z Anchorage.
 9. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

9 DNI

17.06.2019–25.06.2019

6500 PLN + 1990 USD

14.07.2019–22.07.2019

7800 PLN + 1990 USD

19.08.2019–27.08.2019

6500 PLN + 1990 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Anchorage –
Warszawa (z przesiadką)
• zakwaterowanie w hotelach/motelach o standardzie
turystycznym w pokojach 2-, 3-osobowych, niektóre domki
w Denali posiadają łazienki na zewnątrz
• opiekę polskiego przewodnika w USA
• przejazdy mikrobusem zgodnie z programem
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wyżywienia: ok. 30 USD dziennie
• biletów wstępów do zwiedzanych obiektów: ok. 300 USD
• wycieczek fakultatywnych (jazda konna ok. 50 USD, jazda na quadach
50 USD)
• wycieczka na Koło Podbiegunowe: ok. 190 USD, przelot na lodowiec
w Denali: ok. 300 USD
• zwyczajowych napiwków dla kierowcy/przewodnika: 5 USD dziennie/os.
• wizy do USA – 160 USD; pośrednictwo wizowe (wypełnienie wniosku
wizowego + umówienie na rozmowę z Konsulem): 250 PLN

UWAGA! Istnieje możliwość przedłużenia wycieczki
o indywidualny wypoczynek na Hawajach lub Florydzie.

WWW.OPALTRAVEL.PL
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USA: NAJWIĘKSZE ATRAKCJE
WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO WYBRZEŻA

21 DNI

� Najbogatszy program na polskim rynku � Wodospad Niagara, Park Yellowstone, Kanion Zion, Kanion Kolorado i wiele innych atrakcji
� Legendarne prerie Dzikiego Zachodu � Park Narodowy Bryce i Yosemite � Śniadania w cenie
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – WASZYNGTON
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku OPAL TRAVEL. Przylot do Waszyngtonu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie
i nocleg.
 2. DZIEŃ: WASZYNGTON
Śniadanie. Zwiedzanie Waszyngtonu: obejrzymy z zewnątrz
Biały Dom (rezydencja prezydenta), Kapitol (siedziba Kongresu), Mauzoleum Abrahama Lincolna, Mauzoleum II Wojny
Światowej, pomnik Tadeusza Kościuszki i Kościół Prezydentów. Przejazd do Filadelfii. Spacer po historycznej dzielnicy ściśle związanej z narodzinami Stanów Zjednoczonych,
w kierunku Independence Hall (UNESCO). Przejazd w rejon
Nowego Jorku na następne dwa noclegi.
 3. DZIEŃ: NOWY JORK
Śniadanie. Przyjazd i zwiedzanie Nowego Jorku – największego miasta w Stanach Zjednoczonych. Przepływamy
promem na dolny Manhattan, po drodze mijamy symbol
Stanów Zjednoczonych i Nowego Jorku – Statuę Wolności
(UNESCO). Spacer po najsłynniejszej dzielnicy miasta – Manhattanie: początek ulicy Broadway, park Bowling Green,
oraz „Ground Zero” – historyczne miejsce po World Trade
Center. Zajrzymy też na giełdę nowojorską na Wall Street.
Przejazd obok budynków ONZ oraz Centrum Rockefellera.
Podziwianie panoramy Manhattanu z tarasu widokowego
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jednego z wieżowców. Spacer reprezentacyjną Piąta Aleją
z eleganckimi sklepami. Nocleg.
 4. DZIEŃ: NOWY JORK – WODOSPAD NIAGARA
Śniadanie. Przejazd w kierunku wodospadu Niagara, położonego na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady, uważanego
za jeden z przyrodniczych cudów świata. Wieczorem podziwianie oświetlonego wodospadu – oglądanie wodospadów
z różnych punktów widokowych, w tym z Wyspy Koziej oraz
rejs statkiem pod wodospad. Nocleg.
 
5. DZIEŃ: WODOSPAD NIAGARA – OKOLICE
CHICAGO
Śniadanie. Pobyt nad Wodospadem Niagara. Przejazd przez
stany: Pensylwania, Ohio, Indiana w okolice Chicago. Nocleg.
 
6. DZIEŃ: CHICAGO
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Chicago: spacer tzw. Złotą
Milą oraz oglądanie panoramy miasta z tarasu widokowego
Willis Tower – będącego do niedawna najwyższym wieżowcem świata. W dalszej części dnia rejs statkiem po rzece
Chicago i jeziorze Michigan. Wizyta w polskiej dzielnicy
„Jackowo”. Przejazd na nocleg w kierunku Południowej Dakoty. Nocleg.
 
7. DZIEŃ: DAKOTA POŁUDNIOWA
Śniadanie. Przejazd przez krainę rozległych pastwisk, pól
kukurydzy i lasów stanu Wisconsin, stan Minnesota – „Krainę
10 tysięcy jezior” i legendarne prerie Dzikiego Zachodu
w stanie Południowa Dakota. Nocleg.
 
8. DZIEŃ: DAKOTA POŁUDNIOWA – GŁOWY
PREZYDENTÓW – SZALONY KOŃ – CODY
Śniadanie. Przejazd przez najpiękniejsze pasmo Gór Skalistych
Big Horn i święte góry Indian – Black Hills do Mt. Rushmore,
w której powstała monumentalna rzeźba, przedstawiająca
głowy czterech prezydentów Stanów Zjednoczonych. Wizyta w muzeum Korczaka Ziółkowskiego. Dalszy przejazd
w kierunku Cody na nocleg.
 
9. DZIEŃ: WYOMING – PARK NARODOWY
YELLOWSTONE
Śniadanie. Przejazd do najstarszego na świecie Parku Narodowego Yellowstone (UNESCO). Oglądanie największych
atrakcji parku – gejzerów, kolorowych jezior oraz pasących
się stad bizonów. Przejazd na nocleg w rejonie Yellowstone.

 
10. DZIEŃ: PARK NARODOWY GRAND TETON –
JACKSON – SALT LAKE CITY
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie parku Yellowstone. Przejazd
widokową trasą przez Park Narodowy Grand Teton. Przejazd
przez jedno z najsłynniejszych kowbojskich miasteczek –
Jackson. Przejazd na nocleg do Salt Lake City.
 
11. DZIEŃ: SALT LAKE CITY – DEAD HORSE POINT
Śniadanie. Krótkie zwiedzanie Salt Lake City. Przejazd do
Parku Dead Horse Point, z widokiem na Rzekę Kolorado i Park
Narodowy Krainy Kanionów. Niezapomniany i fenomenalny
widok z lotu ptaka na dziewicze tereny potężnej, kolorowej
szczeliny. Nocleg.
 
12. DZIEŃ: PARK NARODOWY ŁUKÓW – DOLINA
MONUMENTÓW
Śniadanie. Zwiedzanie Parku Narodowego Łuków, który
jest „architektoniczną” perełką wśród wszystkich parków
Stanów Zjednoczonych. Znajduje się tu największa liczba
łuków skalnych położonych blisko siebie. Przejazd na teren
rezerwatu Indian Navajo, oglądanie Doliny Monumentów
wypełnionej skałami z czerwonego piaskowca o fantazyjnych kształtach. Przejażdżka jeepami w asyście indiańskiego
przewodnika w głąb doliny. Nocleg na terenie rezerwatu
Indian Navajo.
 
13. DZIEŃ: PARK NARODOWY KANIONU
KOLORADO
Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego Wielkiego Kanionu
(UNESCO) – gigantycznego i najsłynniejszego wąwozu na
świecie. Oglądanie kanionu z najatrakcyjniejszych punktów
widokowych. Dla osób chętnych w miarę możliwości fakultatywnie lot helikopterem nad kanionem (atrakcja uzależniona
od pogody). Przejazd i nocleg w okolicach Kanab.
 
14. DZIEŃ: PARK NARODOWY BRYCE – KANION
ZION – LAS VEGAS
Śniadanie. Przejazd i podziwianie form skalnych w Parku
Narodowym Kanionu Bryce. Oglądanie skał o przedziwnych
kształtach i bogatej palecie barw z najatrakcyjniej położonych
punktów widokowych. Przejazd do Parku Narodowego Zion,
krótki postój przy rzece Dziewiczej. Przejazd do światowej
stolicy hazardu – Las Vegas. Wieczorem przejazd główną ulicą
miasta i oglądanie iluminowanych kasyn: Wenecja, Mirage,

Paryż, Pałac Cezarów oraz Treasure Island. Dla chętnych czas
wolny na szaleństwa w dowolnie wybranym kasynie. Nocleg.
 
15. DZIEŃ: LAS VEGAS – DOLINA ŚMIERCI – LOS
ANGELES
Śniadanie. Przejazd przez pustynne rejony stanu Newada.
Krótki pobyt w Parku Narodowym Doliny Śmierci. W Dolinie
utrzymuje się najwyższa średnia temperatura w Ameryce
Północnej z rekordem sięgającym 56,7 ºC. Przejazd w okolice
Los Angeles. Nocleg.
 
16. DZIEŃ: LOS ANGELES
Śniadanie. Zwiedzanie Los Angeles – historycznego centrum
położonego przy Olvera Street, krótka wizyta na meksykańskim bazarze. Przejazd do Beverly Hills. Spacer ulicą Rodeo
Dr., przy której znajdują się najdroższe sklepy odwiedzane
przez gwiazdy. Przejazd do Hollywood i spacer „Aleją Gwiazd”.
Wizyta w Chinese Theatre i Kodak Theatre. Fakultatywnie –
wizyta w Universal Studios. Nocleg w okolicach Los Angeles.
 
17. DZIEŃ: LOS ANGELES – MERCED/FRESNO
Śniadanie. Przejazd fragmentem jednej z najbardziej malowniczych tras, słynną drogą nr 1, wijącą się wzdłuż klifowego

wybrzeża Pacyfiku, na plażach którego wylegują się foki.
Przejazd do Merced lub Fresno na nocleg.
 
18. DZIEŃ: PARK NARODOWY YOSEMITE
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie położonego w paśmie górskim Sierra Nevada – Parku Narodowym Yosemite (UNESCO). Przejazd wyjątkowo malowniczą obwodnicą parkową.
Przejazd i nocleg w okolicach San Francisco.
 
19. DZIEŃ: SAN FRANCISCO
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie San Francisco – jednego
z najpiękniej położonych miast Stanów Zjednoczonych.
Przejazd historycznym tramwajem linowym do Union Square, przejście najbardziej krętą ulicą świata „Ulicą Kwiatów”
Lombard Street, spacer po dzielnicy portowej Fisherman’s
Wharf, rejs statkiem po zatoce wokół wyspy Alcatraz, na której znajdowało się słynne więzienie oraz pod mostem Golden
Gate (UNESCO), będącym symbolem San Francisco. Po rejsie
przejazd na punkt widokowy oraz przejazd przez mierzący
2,7 km most Golden Gate. Wizyta w Chinatown. Nocleg.
 
20. DZIEŃ: SAN FRANCISCO
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot do Europy.

 
21. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
UWAGA! Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o indywidualny wypoczynek na Florydzie lub Hawajach.

TERMIN I CENY: 

21 DNI

24.05.2019–13.06.2019

6950 PLN + 2800 USD

28.06.2019–18.07.2019

7500 PLN + 2900 USD

02.08.2019–22.08.2019

7500 PLN + 2900 USD

06.09.2019–26.09.2019

7500 PLN + 2900 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Waszyngton, San Francisco –
Warszawa (przez jeden z europejskich portów lotniczych)
• zakwaterowanie w motelach o standardzie turystycznym
m.in. motele Super 8, Days Inn, Best Western, pokoje 2 os.
z łazienkami
• przejazdy klimatyzowanym autokarem lub minibusem zgodnie
z programem
• śniadania kontynentalne
• opiekę pilota B. P. Opal Travel na całej trasie
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• opłat za bilety wstępów i lokalnych przewodników – ok.300 USD/ os +
95 USD wstęp do Universal Studios, w przypadku rozpoczęcia imprezy
w Chicago – ok. 260 USD +95 USD Universal Studios
• wyżywienia: ok. 30 USD dziennie
• zwyczajowych napiwków dla kierowcy, przewodnika: 5 USD dziennie
• opłat za wycieczki fakultatywne
• wizy do USA – 160 USD
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 1100 USD
• Pośrednictwo wizowe:
Wypełnienie wniosku wizowego + umówienie na rozmowę z Konsulem:
250 PLN
• dopłata do wysokiego sezonu 550 PLN + 100 USD

Istnieje możliwość dołączenia do grupy w Chicago.
Cena: 6590 PLN + 2345 USD

WWW.OPALTRAVEL.PL
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USA: NAJWIĘKSZE ATRAKCJE ZACHODNIEGO WYBRZEŻA
+ OPCJA HAWAJE

11/14 DNI

� Zwiedzanie w kameralnej grupie z polskim przewodnikiem � Park Narodowy Drzewa Jozuego
� Kanion Kolorado, Kanion Bryce, Zion, Yosemite � Kanion Antylopy i Dolina Śmierci � Las Vegas � Śniadania w cenie
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – LOS ANGELES
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie przy stanowisku Opal Travel, wylot
do USA. Przylot do Los Angeles. Transfer do hotelu i nocleg.
 
2. DZIEŃ: LOS ANGELES
Śniadanie. Zwiedzanie Los Angeles: wizyta w słynnym
Beverly Hills, spacer wzdłuż Rodeo Drive – ulicy pełnej
ekskluzywnych sklepów, gdzie zakupy robią m.in. gwiazdy
kina. Zwiedzanie Hollywood: spacer Aleją Gwiazd, Chinese
Theatre i Kodak Theatre, gdzie rozdawane są Oskary. Przejazd
Bulwarem Zachodzącego Słońca z najsłynniejszymi klubami
nocnymi. Wizyta na najpiękniejszych i najpopularniejszych
plażach w Ameryce – Venice Beach oraz Santa Monica.
Powrót na nocleg do Los Angeles.
 
3. DZIEŃ: LOS ANGELES – PHOENIX
Śniadanie. Przejazd przez malowniczą pustynię, na której
widać tereny dwóch olbrzymich pustyń – „wysokiej” pustyni
Mojave i „niskiej” pustyni Kolorado, które spotykają się w Parku Narodowym Drzewa Jozuego. Podziwianie najdziwniejszej
rośliny na świecie – Drzewa Jozuego – które żyje przez
tysiące lat i rośnie tylko tutaj, porastając tereny pustynne.
Przejazd na nocleg w Phoenix.
 
4. DZIEŃ: PHOENIX – SEDONA – PARK
NARODOWY WIELKIEGO KANIONU – PAGE
Śniadanie. Wizyta w jednym z najbardziej malowniczych
miast na Południowym Zachodzie Ameryki – Sedona oraz
w pięknym Kanionie Oak Creek, który zachwyca swoją potęgą, spokojem i kolorami. Przejazd do Parku Narodowego
Wielkiego Kanionu, należącego do największych i najwspanialszych cudów natury na świecie i wizyta w najatrakcyjniejszych punktach widokowych Kanionu. Fakultatywnie
przelot helikopterem nad Wielkim Kanionem lub film o Wielkim Kanionie na ogromnym ekranie w kinie Imax. Przejazd
przez największy w Ameryce Indiański rezerwat – Navajo.
Wieczorem przejazd do miasteczka Page, położonego nad
malowniczym Jeziorem Powella. Nocleg.
 
5. DZIEŃ: PARK NARODOWY KANIONU BRYCE
Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie indiańskiego Kanionu Antylopy, w którym woda wyrzeźbiła w czerwonym piaskowcu
przedziwnie poskręcane ściany. Postój nad Zaporą Kanionu
Glenn, wybudowaną nad rzeką Kolorado i nad Jeziorem
Powella, które powstało dzięki tej zaporze. Przejazd przez
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tereny stanu Utah i zwiedzanie Parku Narodowego Kanionu
Bryce, w którym można oglądać unikalne formacje wysokich
ścian, iglic i kopuł. Nocleg.
 
6. DZIEŃ: PARK NARODOWY ZION – LAS VEGAS
Po śniadaniu przejazd malowniczą drogą w stanie Utah do
jednego z najpiękniejszych miejsc w Ameryce – Parku Narodowego Zion, zbudowanego w większości z czerwonych
piaskowców. Wyjazd w kierunku Las Vegas. Po zakwaterowaniu w hotelu przy Las Vegas Strip udamy się na spacer po
najsłynniejszych kasynach na świecie. Fakultatywnie wjazd
na najwyższą więżę w Las Vegas – Stratosphere, o wysokości
350 m, z której tarasu widokowego roztacza się niezapomniana panorama miasta. Nocleg.
 
7. DZIEŃ: LAS VEGAS – DOLINA ŚMIERCI
Po śniadaniu przejazd przez pustynne rejony stanu Nevada.
Krótki pobyt w Parku Narodowym Doliny Śmierci. W dolinie
utrzymuje się najwyższa średnia temperatura w Ameryce
Północnej z rekordem sięgającym 56.7 C. Nocleg w okolicach
parku Yosemite.
 
8. DZIEŃ: PARK NARODOWY YOSEMITE
Przejazd do Parku Narodowego Yosemite (UNESCO). Zwiedzanie m.in.: Doliny Yosemite, największego w Ameryce
wodospadu o wysokości 740 m oraz oglądanie olbrzymich
sekwoi, należących do najstarszych i najwyższych drzew
świata. Przejazd na nocleg w okolice San Francisco.
 
9. DZIEŃ: SAN FRANCISCO
Po śniadaniu zwiedzanie San Francisco: „Wall Street Zachodniego Wybrzeża”, Fishermen’s Wharf, most Golden Gate
i przejazd kolejką wzdłuż najbardziej krętej uliczki na świecie.
Fakultatywnie – rejs statkiem na wyspę Alcatraz i zwiedzanie
słynnego więzienia. Wizyta w jednej z najatrakcyjniejszych
dzielnic miasta – Union Square, w której znajdują się setki
sklepów. Nocleg.
 
10. DZIEŃ: SAN FRANCISCO
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
 
11. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
OPCJA HAWAJE
 
10. DZIEŃ: SAN FRANCISCO – HAWAJE
Przelot do Honolulu na wyspie Oahu. Transfer do hotelu.
Nocleg

 
11–12. DZIEŃ: HAWAJE
Wypoczynek na plaży Waikiki Beach. Możliwość wycieczek
fakultatywnych.
 
13. DZIEŃ: HAWAJE
Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot do Europy.
 
14. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

11/14 DNI

25.05.2019-04.06.2019

5450 PLN + 1845 USD

21.06.2019-01.07.2019

6250 PLN + 1845 USD

21.07.2019-31.07.2019

5450 PLN + 1845 USD

05.10.2019-15.10.2019

5450 PLN + 1845 USD

UWAGA! Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o indywidualny
wypoczynek na Hawajach.
Opcja: USA + Hawaje 7550 PLN (w wysokim sezonie 8350 PLN)
+ 2345 USD
UWAGA! Trasa może być realizowana w dowolnym terminie
w opcji fly&drive (wynajem samochodu i hotelu na trasie)
* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Los Angeles;
San Francisco – Warszawa (przez jeden z europejskich portów
lotniczych) oraz przelot San Francisco – Honolulu – San Francisco
• zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej, w pokojach
2-osobowych z łazienkami, na Hawajach hotel 3*
• śniadania kontynentalne
• przejazdy i transfery klimatyzowanym autokarem
wg. programu
• opiekę polskojęzycznego pilota/przewodnika w USA
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: ok. 150 USD
• atrakcji/wycieczek fakultatywnych: przelot helikopterem nad Wielkim
Kanionem: 185 USD/os., kino IMAX Wielki Kanion: 20 USD/os., Alcatraz:
30 USD/os., wieża Stratosphere: 15 USD/os., Universal Studios: 95 USD/os.
• zwyczajowych napiwków dla kierowcy i przewodnika: 5 USD dziennie/os.
• wizy do USA – 160 USD; pośrednictwo wizowe (wypełnienie wniosku
wizowego + umówienie na rozmowę z Konsulem): 250 PLN
• ew. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 530 USD/990 USD

USA: TRASA POŁUDNIOWA
OD WYBRZEŻA SAN DIEGO DO WYBRZEŻA MIAMI

21 DNI

� Południowa trasa biegnąca od Pacyfiku do Atlantyku � Piękna przyroda � Kolonialne miasteczka i rezerwat Indian Seminoli
� Możliwość przedłużenia pobytu o dodatkowe dni wypoczynku w Miami
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – SAN DIEGO
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
Opal Travel. Przelot do San Diego. Transfer do hotelu. Nocleg
w San Diego.
 2. DZIEŃ: SAN DIEGO
Zwiedzanie San Diego. Rano udamy się na spacer wzdłuż
nadmorskich promenad Embarcadero, Broadway Pier i Seaport Village, gdzie możemy oglądać ogromne lotniskowce
a także wyjątkowy pomnik całującej się pary, która w ten
sposób świętowała zakończenie II Wojny Światowej. Następnie przejazd do Downtown San Diego, by przespacerować
się wzdłuż głównej ulicy miasta – Broadway i odwiedzić
najciekawsze miejsca historycznej dzielnicy Gaslamp Quarter, odpocząć w uroczym Balboa Park i zwiedzić zabytkowy
hotel „Del Coronado” na wyspie Coronado. Po południu
przejazd na półwysep „Point Loma”, skąd roztacza się piękny
widok na miasto, a nad samą zatoką wznosi się pomnik jej
odkrywcy – Juana Cabrillo. Wieczór spędzimy w Old Town
przy dźwiękach meksykańskiej muzyki. Nocleg w San Diego.
 3. DZIEŃ: SAN DIEGO – ANZA BORREGO – YUMA
Przejazd do parku stanowego Anza Borrego Desert, gdzie
czeka nas wyprawa jednym z najpiękniejszych szlaków
Kalifornii – Palm Canyon Nature Trail, który prowadzi do
malowniczej oazy. Następnie przejazd przez góry Santa
Rosa nad brzeg jeziora Salton See – drugiej co do wielkości
depresji w USA. Zatrzymamy się też przy majestatycznych
Imperial Sand Dunes – wydmach, które „grały” w wielu filmach, m.in. kultowych Gwiezdnych Wojnach. Przejazd do
słynnego z czasów dzikiego zachodu miasteczka – Yuma,
gdzie odwiedzimy sławne więzienie Yuma Territorial. Nocleg
w miasteczku Gila Bend w Arizonie.
 
4. DZIEŃ: PUSTYNIA SONORA – PARK
NARODOWY SAQUARO
Przejazd do rezerwatu Organ Pipe Cactus National Monument na pustyni Sonora, porośniętego licznymi potężnymi

kaktusami – to krajobraz typowy dla Arizony. Następnie
przejedziemy 21 milową pętlę Ajo Mountain Drive, po drodze
zatrzymując się w licznych punktach widokowych. Przejazd
przez rezerwat Indian Tohono O’odham, gdzie zwiedzimy majestatyczną misję San Xavier. Przejazd do Parku Narodowego
Saquaro i podziwianie krajobrazów z punktów widokowych
o zachodzie słońca. Nocleg w Tucson.
 
5. DZIEŃ: TUCSON – CHIRICAHUA
Zwiedzanie południowej Arizony i miasteczka Tombstone,
które stało się sławne dzięki krwawym walkom rewolwerowców. Odwiedzimy bary, których wystrój przypomina
o złotych czasach dzikiego zachodu i cmentarz, na którym
pochowane są ofiary pojedynków rewolwerowych. Przejazd
do Chiricahua National Monument, położonego na terenie
rezerwatu Indian Apaczów. Chiricahua to malownicze formacje skalne i doliny obfitujące w dziką zwierzynę. Nocleg
w Las Cruces w stanie Nowy Meksyk.
 
6. DZIEŃ: PUEBLO ACOMA – ALBUQUERQUE
Pojedziemy do słynnego Pueblo Acoma znanego jako „Sky
City“ – podniebne miasto. To malowniczo położone na skale
miasteczko jest jednym z najstarszych na terenie USA. Spacer
po malowniczych uliczkach. Przejazd do największego miasta
Nowego Meksyku – Albuquerque. Zwiedzimy historyczny
odcinek drogi Route 66 z lat 50 i 60. Oświetlone kolorowymi
neonami hotele, restauracje i stacje benzynowe przeniosą
nas w czasy świetności tej pierwszej transkontynentalnej
drogi. Nocleg w Albuguerque.
 
7. DZIEŃ: ALBUQUERQUE – WHITE SAND –
ALAMOGORDO
Zwiedzanie historycznego centrum Albuquerque: kościół
Old San Felipe de Neri na centralnym placu i odwiedzimy
jedną z ciekawostek Albuquerque – Muzeum Grzechotników,
gdzie znajdziemy największą na świecie kolekcję tych ciekawych zwierzątek. Przejazd do miasta Alamogordo i spacer
po rezerwacie białych jak śnieg wydm. Podziwianie zachodu
słońca w parku. Nocleg w Alamogordo.

 
8. DZIEŃ: PARK NARODOWY CARLSBAD CAVERNS
Przejazd Malowniczymi Drogami Stanu Nowy Meksyk do
Parku Narodowego Carlsbad Caverns słynnego z najpiękniejszych w Ameryce Północnej jaskiń. Odwiedzimy miejsca
brzmiące tak magicznie, jak „Komnata Królowej”, „Hala Gigantów” czy „Świątynia słońca”. Zachód słońca spędzimy
w „Bat Flight Amphitheater“, obserwując wylatujące miliony
nietoperzy z jaskini. Nocleg w Whites City.
 
9. DZIEŃ: PARK NARODOWY GUADALUPE
MOUNTAINS – BIG BEND
Przejazd do Parku Narodowego Guadalupe Mountains i spacer do malowniczego Kanionu Mckittick. Przejazd do Parku
Narodowego Big Bend w stanie Teksas. Nocleg na terenie
Parku w otoczeniu majestatycznych Gór Chisos.
 
10. DZIEŃ: KANION SANTA ELENA
Dzień spędzimy w parku. Udamy się do malowniczego Kanionu Santa Elena nad Rzeką Rio Grande. Przejdziemy malowniczym szlakiem przez kanion, by na malowniczym punkcie
widokowym Mule Ears Viepoint („Uszy Muła”) podziwiać
wspaniałą panoramę. W drugiej części dnia pojedziemy do
Rio Grande Village. Spacer na punkt widokowy Boguillas
Canyon Overlook. Nocleg na terenie parku.
 
11. DZIEŃ: SAN ANTONIO
Przejazd do San Antonio, którego główną atrakcją jest słynna
misja – Alamo, gdzie miała miejsce bitwa z wojskami meksykańskimi w 1836 roku. Wieczór spędzimy na spacerze
w centrum miasta. Egzotyczna roślinność na brzegach rzeki,
pływające łodzie przy dźwiękach meksykańskiej muzyki tworzą niepowtarzalny klimat. Nocleg w San Antonio.
 
12. DZIEŃ: SAN JOSE – HUSTON – GALVESTON
Zwiedzimy misję Conception – najstarszy w USA kamienny
kościół, z 1731 roku, w którym znajdują się piękne freski.
Odwiedzimy także największą misję San Jose z historycznym parkiem – najprawdopodobniej najpiękniejszy przykład
hiszpańskiego budownictwa sakralnego w USA. Przejazd do
Houston, spacer po historycznym centrum miasta – Market
WWW.OPALTRAVEL.PL
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Square Historic District. Przejazd do miasta Galveston nad
Zatoką Meksykańską. Nocleg w Galveston.
 
13. DZIEŃ: GALVESTON
Cały dzień spędzimy w malowniczym miasteczku Galveston.
Zwiedzimy słynną dzielnicę historyczną, gdzie znajduje się
największa kolekcja budynków wiktoriańskich w USA. Największy z nich – potężna posiadłość Bishop’s Palace – został
uznany jednym ze 100 najważniejszych budynków w kraju.
Spacer po Seawall Boulevard, najprawdopodobniej jednej
z najdłuższych promenad nadmorskich na świecie. Wizyta
w parku rozrywki Moody Garden, którego główne atrakcje
znajdują się w wielkich przeszklonych piramidach. Zwiedzimy
Aquarium Pyramid, gdzie znajduje się akwarium z rzadkimi
okazami ryb i innych stworzeń morskich. Czas wolny. Nocleg
w Galveston.
 
14. DZIEŃ: BATON ROUGE – NOWY ORLEAN
Przejazd do stolicy stanu Luizjany – Baton Rouge i zwiedzanie
najważniejszych miejsc miasta – budynków Kapitolu i dawnej
posiadłości gubernatora, a następnie spacer wzdłuż brzegów
Mississipi. Przejazd do najbardziej fascynującego miasta na
tym „południowym szlaku” – Nowego Orleanu, założonego
na bagnach Missisipi. Wieczorny spacer po centrum miasta

– Bourbon Street, wiecznie tętniącą jazzem. Wizyta w klubie
nocnym – to jedna z największych atrakcji miasta. Nocleg
w Nowym Orleanie.
 
15. DZIEŃ: NOWY ORLEAN
Cały dzień spędzimy na zwiedzaniu Nowego Orleanu –
miasta „Big Easy”. Popłyniemy na dwugodzinny rejs statkiem
parowym po Mississipi i odwiedzimy królową voodoo – Marie Laveau przy jej grobie na cmentarzu St. Louis zwanego
„Miastem Umarłych”. Zajrzymy też w najpiękniejsze zakątki
historycznej Francuskiej Dzielnicy – pełnej bogato zdobionych murowanych kamienic z kolorowymi elewacjami. Nocleg
w Nowym Orleanie.
 
16. DZIEŃ: TALLAHASSEE
Przejazd przez stan Alabama do stolicy stanu Floryda – Tallahassee. Zwiedzanie miasta. Nocleg.
 
17. DZIEŃ: ST. AUGUSTINE – ORLANDO
Po śniadaniu przejazd do najstarszego, trwale zasiedlonego
amerykańskiego miasta St. Augustine. Miejsce to odkryte zostało przez hiszpańskich konkwistadorów pod wodzą gubernatora
z Jamajki, Ponce de Leona. Właśnie tam znajdują się najstarsze
budowle wzniesione rękami białych odkrywców, m.in. najstarszy fort wojskowy – Castillo de San Marcos. Oglądanie

fortu, a następnie przerwa na spacer po najstarszych uliczkach
miasteczka. Przejazd do Orlando. W godzinach wieczornych
wizyta w jednym z Parków Rozrywki. Nocleg w Orlando.
 
18. DZIEŃ: MIAMI
Przejazd do Miami. Zwiedzimy centrum miasta z dzielnicą
kubańską. Wieczorem spacer po South Beach. Odpoczynek
na plaży. Nocleg.
 
19. DZIEŃ: KEY LARGO – EVERGLADES NATIONAL
PARK
Wyjazd na Key Largo połączony z egzotyczną wyprawą –
rejsem łodzią o szklanym dnie do oddalonego o trzy mile od
wybrzeża pasma raf koralowych. Podziwiamy podwodny świat
kruchych raf oraz egzotyczne ryby o baśniowych kolorach
i przeprawiamy się przez przybrzeżne lasy mangroweowe. Po
południu wyruszamy do Everglades National Park, królestwa
krwiożerczego aligatora i wielu jadowitych stworzeń, krainy
dzikiego ptactwa i może już ostatnich żyjących w rezerwatach
Indian Seminoli. Takie prawie nieuniknione spotkania wśród
morza traw i karłowatych palm czekają nas w kolejnej wyprawie po bagnach Everglades, którą urządzimy na pokładzie
tzw. air boat – płaskodennych łodzi napędzanych lotniczym
śmigłem. Nocleg w okolicach Miami.
 
20. DZIEŃ: MIAMI
Czas wolny. W godzinach popołudniowych wylot do Polski.
 
21. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Polski.

TERMIN I CENY: 

21 DNI

24.04.2019–14.05.2019

6950 PLN + 2950 USD

24.06.2019–14.07.2019

6950 PLN + 2950 USD

01.10.2019–21.10.2019

6950 PLN + 2950 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – San Diego, Miami – Warszawa
(z przesiadką)
• z akwaterowanie w motelach o standardzie turystycznym
m.in. motele Super 8, Days Inn, pokoje 2-os. z łazienkami
•p
 rzejazdy klimatyzowanym autokarem lub minibusem zgodnie
z programem
• ś niadania kontynentalne w niektórych hotelach
•o
 piekę polskojęzycznego pilota w USA (przy mniejszych
grupach pilot jest jednocześnie kierowcą)
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 300 USD/os.
• wyżywienia: ok. 15–30 USD dziennie
• zwyczajowych napiwków dla kierowcy, przewodnika: 5 USD dziennie/os.
• wizy do USA – 160 USD; pośrednictwo wizowe (wypełnienie wniosku
wizowego + umówienie na rozmowę z Konsulem): 250 PLN
• ew. atrakcji i wycieczek fakultatywnych
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 1200 USD
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USA: WSCHODNIE WYBRZEŻE

OD 4 OSÓB

11 DNI

� Największe metropolie wschodniego wybrzeża � Rejs statkiem po rzece Św. Wawrzyńca
� Wypoczynek i szaleństwa w kasynach w Atlantic City
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – NOWY YORK
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku OPAL TRAVEL. Przelot
do Nowego Yorku. Przejazd do hotelu na nocleg.
 
2–3. DZIEŃ: NOWY YORK
Śniadanie. Przyjazd i zwiedzanie fascynującego Nowego
Jorku „Wielkiego Jabłka”, największego miasta w Stanach
Zjednoczonych. Przepływamy promem na dolny Manhattan,
po drodze mijamy symbol Stanów Zjednoczonych i Nowego
Jorku – Statuę Wolności (UNESCO). Spacer po najsłynniejszej
dzielnicy miasta – Manhattanie: początek ulicy Broadway,
park Bowling Green, historyczne miejsce po World Trade
Center („Ground Zero”), giełda nowojorska na Wall Street. Przejazd obok budynków ONZ i Rockefeller Center. Na
koniec intensywnego dnia podziwianie panoramy Manhattanu z tarasu widokowego jednego z wieżowców i spacer
reprezentacyjną Piąta Aleją z eleganckimi sklepami. Nocleg.

 
4. DZIEŃ: NEW PORT – BOSTON
Wyjazd z Nowego Jorku w godzinach porannych. W drodze do Bostonu przystanek w Newport w stanie Rhode
Island – mieście, które słynie z największej liczby budynków
kolonialnych w USA. Zwiedzanie Bostonu – m.in Uniwersytetu Harvarda w Cambridge, Quincy Market, Faneuil Hall,
Prudential Tower i wiele innych atrakcji. Kilkugodzinna wyprawa statkiem na „bezkrwawy połów wielorybów”. Nocleg
w okolicach Bostonu.
 
5. DZIEŃ: REGION 1000 WYSP
Przejazd do „regionu Tysiąca Wysp”. Rozpoczynamy trwający
3 godziny rejs statkiem po Rzece Św. Wawrzyńca. Oglądanie
terenów zwanych „Krainą Tysiąca Wysp” oraz odwiedziny
w Boldt Castle – zamku właściciela hotelu Waldorf Astoria.
Przyjazd w stronę Wodospadu Niagara. Nocleg.
 
6. DZIEŃ: WODOSPAD NIAGARA
Przejazd i pobyt nad Wodospadem Niagara, m.in.: rejs statkiem Maid of the Mist pod sam wodospad, przejście przez
Jaskinię Wiatrów. Zwiedzanie Starego Fortu położonego
nad Jeziorem Ontario. Nocleg w okolicach Niagara Falls.
 
7–8. DZIEŃ: WASZYNGTON
Przejazd do Waszyngtonu. Po drodze oglądanie m.in. regionu
Finger Lakes, znanego z licznych winnic porastających okoliczne wzgórza (degustacja wina w jednej z nich).
Dwudniowe zwiedzanie Waszyngtonu. W programie
m.in.: Cmentarz Narodowy w Arlington i zmiana warty przed
Grobem Nieznanego Żołnierza, odwiedziny w Pałacyku Arlingtona, oraz wizyta przy grobie prezydenta Kennedy’ego.
Zobaczymy też słynne budowle stolicy USA – m.in Kapitol,
Biały Dom, Monument Lincolna i Waszyngtona, oraz muzeum
„szpiegostwa”. Nocleg.
 
9. DZIEŃ: FILADELFIA – ATLANTIC CITY
Przejazd i zwiedzanie Filadelfii: Dzwon Wolności, Gmach
Niepodległości, Muzeum Flagi Amerykańskiej, najstarsza
uliczka w Stanach Zjednoczonych, Muzeum Kościuszki,
„schody Rocky’ego”, muzeum sztuki. Przejazd na nocleg do
Atlantic City położonego nad Oceanem Atlantyckim (popularnie znane jako “Las Vegas Wschodu”).

10. DZIEŃ: ATLANTIC CITY – NOWY YORK
 
Czas wolny na odpoczynek i zakupy. Po południu transfer
na lotnisko w Nowym Jorku.
 
11. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Polski.
TERMIN I CENY: 

11 DNI

27.04.2019–06.05.2019

4750 PLN + 1390 USD

01.07.2019–11.07.2019

5250 PLN + 1390 USD

10.08.2019–20.08.2019

5250 PLN + 1390 USD

31.08.2019–10.09.2019

4750 PLN + 1390 USD

14.09.2019–24.09.2019

4750 PLN + 1390 USD

19.10.2019–29.10.2019

4750 PLN + 1390 USD

UWAGA!!! Istnieje możliwość przedłużenia programu o indywidualny wypoczynek na Florydzie. Szczegóły w Biurze.
* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Nowy York – Warszawa
• przejazd autobusem/minibusem na trasie zwiedzania
• transfery z/na lotnisko
• bilety na komunikację miejską na 2 dni podczas zwiedzania
Nowego Jorku
• opiekę polskiego przewodnika/pilota (przy mniejszych grupach
pilot jest jednocześnie kierowcą)
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelach/
motelach klasy turystycznej
• śniadania w niektórych hotelach
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu (ok. $180)
• zwyczajowych napiwków (ok. 3–4 USD dziennie)
• wyżywienia (od $15 dziennie/os., w niektórych hotelach śniadanie w cenie)
• wizy do USA ok. 140 USD
• Pośrednictwo wizowe:
Wypełnienie wniosku wizowego + umówienie na rozmowę z Konsulem:
250 PLN

WWW.OPALTRAVEL.PL
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ARGENTYNA I BRAZYLIA

16 DNI

� Idealna propozycja na ferie zimowe! � Wyprawa w głąb Ameryki Południowej � Buenos Aires – pełna życia i dźwięków tanga stolica
Argentyny � Wodospady Iguazu od strony argentyńskiej i brazylijskiej � Salvador de Bahia – miasto zbudowane na wzór Lizbony
� Manaus – najbardziej niedostępne miasto kontynentu � Eksploracja dżungli amazońskiej i łowienie piranii � Słynne Plaże Rio de Janeiro
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – BUENOS AIRES
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku OPAL TRAVEL. Przelot
do Buenos Aires.
 2. DZIEŃ: BUENOS AIRES
Przylot do Buenos Aires wczesnym rankiem. Transfer do
hotelu i wczesny check-in. Czas na odpoczynek po podróży,
śniadanie w hotelu. Zwiedzanie BUENOS AIRES, stolicy
Argentyny: Katedra, Pałac Prezydencki, budynek Kongresu,
najpiękniejszych placów i ulic, dzielnicy portowej „La Boca”
założonej przez pierwszych emigrantów włoskich, teatru im.
Krzysztofa Kolumba, XIX-wiecznego cmentarza Recoleta
(jeden z najciekawszych na świecie), na którym spoczywa
m.in. Evita Peron, dzielnicy parkowej „Palermo”. Wieczorem
fakultatywnie „Tango Show” (120 EUR) z wyśmienitą kolacją
i winem.
 3. DZIEŃ: BUENOS AIRES – FOZ DO IGUAZU
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Puerto Iguazu.
Podziwianie najpiękniejszych i jednych z największych WODOSPADÓW na świecie na rzece IGUAZU (lista UNESCO)
po stronie argentyńskiej. Fakultatywnie wycieczka do Ciudad
del Este w Paragwaju. Transfer do hotelu. Nocleg.
 4. DZIEŃ: FOZ DO IGUAZU
Śniadanie. Przejazd do tamy ITAIPU – jednego z największych projektów hydroelektrycznych na świecie. Podziwianie
najpiękniejszych i jednych z największych WODOSPADÓW
na świecie na rzece IGUAZU (lista UNESCO) po stronie
brazylijskiej. Nocleg.
 5. DZIEŃ: FOZ DO IGUAZU – SALVADOR DE BAHIA
Śniadanie. Przelot do Salvadoru, transfer do hotelu, czas
wolny na odpoczynek nocleg.
 6. DZIEŃ: SALVADOR DE BAHIA
Śniadanie. Zwiedzanie SALVADORU (lista UNESCO), miasta
zbudowanego przez Portugalczyków w XVI i XVII wieku na
wzór Lizbony. Zwiedzanie Starego Miasta, najciekawszych
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kościołów, w tym katedry i kościoła św. Franciszka, zakupy
na targu rękodzieła. Nocleg.
 7. DZIEŃ: SALVADOR DE BAHIA
Śniadanie. Czas wolny lub wycieczka na Wyspy Itaparica
(85 EUR). Nocleg w Salwadorze.
 8. DZIEŃ: SALVADOR DE BAHIA – MANAUS
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Manaus, przylot.
Nocleg w Manaus.
 9. DZIEŃ: MANAUS – RIO NEGRO
Śniadanie. Przepłynięcie do bazy położonej w sercu dżungli
amazońskiej. Wycieczka statkiem po RIO NEGRO. Podziwianie miejsca, gdzie spotykają się wody dwóch rzek, Rio
Negro oraz Rio Solimoes, tworząc Amazonkę. Podziwianie
niepowtarzalnej flory i fauny, łowienie piranii. Obiad, kolacja,
nocleg w lodży w dżungli.
 10. DZIEŃ: RIO NEGRO
O świcie obserwacja budzącego się życia w dżungli, z jego
niezwykłymi odgłosami. Śniadanie, wycieczka piesza w głąb
amazońskiej dżungli. Powrót na obiad. Po krótkim odpoczynku wycieczka łodziami canoe. Kolacja, nocleg.
 11. DZIEŃ: RIO NEGRO – MANAUS
Śniadanie. Czas wolny. Przepłynięcie do Manaus-zwiedzanie stolicy regionu Amazonii. Miasto powstało dzięki istnieniu tym rejonie plantacji drzew kauczukowych.
Zwiedzanie miasta: wspaniałego gmachu opery Colon,
targu miejskiego, brytyjskiego urzędu celnego, katedry.
Nocleg w Manaus.
 12. DZIEŃ: MANAUS – RIO DE JANEIRO
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Rio de Janerio.
Transfer do hotelu. Czas wolny. Nocleg.
 13. DZIEŃ: RIO DE JANEIRO
Zwiedzanie RIO DE JANEIRO: Głowa Cukru, centrum miasta:
katedra, sambodrom – miejsce rozpoczynania karnawału,stadion „Maracana”. Odpoczynek na słynnych plażach Rio de
Janeiro. Nocleg.

 14. DZIEŃ: RIO DE JANEIRO
Śniadanie. Zwiedzanie Rio de Janeiro: słynne punkty widokowe – Corcovado, gdzie znajduje się statua Chrystusa
Odkupiciela, ogród botaniczny, avenida Rio Branco. Czas
wolny na relaks. Nocleg.
 15. DZIEŃ: RIO DE JANEIRO
Śniadanie. Czas wolny. Odlot do Warszawy.
 16. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

18 DNI

01.07.2019–16.07.2019

7000 PLN + 2700 EUR

01.10.2019–11.10.2019

6500 PLN + 2700 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Buenos Aires
i Rio de Janeiro – Warszawa (z przesiadkami)
• przeloty wewnętrzne
• przejazdy autokarem lub mikrobusem zgodnie z programem
• zakwaterowanie w hotelach 3*/4*, w pokojach 2-osobowych
z łazienkami, w Amazonii w lodży
• wczesny check-in po przylocie do Buenos Aires
• śniadania, w czasie pobytu w dżungli 3 posiłki dziennie zgodnie
z programem
• opiekę przewodnika polskojęzycznego
• ubezpieczenie: KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu i zwyczajowych napiwków dla kierowców i przewodników –
300 EUR (płatne po przylocie do Buenos Aires)
• opłat za ewentualne imprezy fakultatywne
•e
 w. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 850 EUR

ARGENTYNA Z ZIEMIĄ OGNISTĄ – CHILE Z ATAKAMĄ
+ OPCJA WYSPA WIELKANOCNA

14/17 DNI

� Buenos Aires – południowoamerykański Paryż � Ushuaia – najdalej wysunięte na południe miasto świata
� Trekking pod lodowiec Martial � Park Narodowy Ziemi Ognistej z zatoką Lapataia, jeziorem Roca i Bahia la Ensenada
� Park Narodowy Los Glaciares – słynący z imponujących lodowców � Park Narodowy Torres del Paine i wodospad
Salto Grande � Surowe krajobrazy chilijskiej Patagonii i Punta Arenas � Dolina Księżycowa zachwycająca nieziemskim,
księżycowym krajobrazem � El Taito – najwyżej położone na świecie gejzery wodne � Santiago de Chile i degustacja
win w winiarni Concha y Toro � Valaparaiso i Vina del Mar – nadmorskie miasta chilijskiego wybrzeża
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – BUENOS AIRES
Spotkanie na lotnisku w Warszawie – hala wylotów, przy
stanowisku Opal Travel. Wylot. Przylot do Buenos Aires.
Transfer do hotelu na nocleg.
 2. DZIEŃ: BUENOS AIRES
Po śniadaniu w hotelu zwiedzanie Buenos Aires. Miasto
nazywane jest często południowoamerykańskim Paryżem,
głównie za sprawą pięknej architektury i stylu. Mało kto
wie, że właściwa nazwa stolicy Argentyny to „Ciudad de
la Santissima Trinidad y Puerto de Buenos Aires”, czyli dosłownie „Miasto Przenajświętszej Trójcy i Port Pomyślnych
Wiatrów”. W tętniącym życiem mieście znajduje się jedna
z najbardziej ruchliwych i szerokich (200 metrów) ulic na
świecie – Avenida 9 Julio. W programie zwiedzania stolicy
Argentyny znajdą się: Katedra, Pałac Prezydencki, budynek
Kongresu, najpiękniejsze place i ulice, dzielnica portowa La
Boca założona przez pierwszych emigrantów. Wieczorem
fakultatywnie (około 100 EUR) „Tango Show” z wyśmienitą
kolacją i winem.
 3. DZIEŃ: BUENOS AIRES – USHUAIA
Po śniadaniu przelot do Ushuaia, otoczonego pasmami
górskimi, przy granicy z Chile, nad kanałem Beagle. Jest
uznawane za najdalej wysunięte na południe miasto świata.
Władze Argentyny stwierdziły, że wyspa Tierra del Fuego
będzie najlepszym miejscem na zesłanie. W Ushuaia przez
18 lat rękoma skazańców zbudowano tam wielkie więzienie. Miasto zaczęło się rozrastać i rozwijać. Dziś zachwyca
swym krajobrazem, architekturą i niepowtarzalnym klimatem.
Krótki trekking pod lodowiec Martial, przy dobrej pogodzie
podziwianie wspaniałego widoku na kanał Beagle. Nocleg
w Ushuaia.

 
4. DZIEŃ: USHUAIA – PARK NARODOWY TIERRA
DEL FUEGO – USHUAIA
Śniadanie. Wycieczka do Parku Narodowego Ziemi Ognistej
z zatoką Lapataia, jeziorem Roca i Bahia la Ensenada. Występują
w nim typowe krajobrazy lodowcowe, górzyste z głębokimi
dolinami wypełnionymi rzekami i jeziorami, do których należą
dwa największe: Fagnano i Roca, klifowe wybrzeża i małe
plaże, na których odnalazły dla siebie idealne warunki gatunki
ptaków nadbrzeżnych. Występują tu także torfowiska, andyjski
step oraz łąki z charakterystycznymi, kwitnącymi wiosną orchideami. Wejście na wzgórze Susana Mount. Fakultatywnie
(około 90 EUR) rejs wzdłuż Kanału Beagle, wokół wysp, latarni
morskiej i skał pośrodku kanału. Nocleg w Ushuaia.
 
5. DZIEŃ: USHUAIA – EL CALAFATE – PARK
NARODOWY LOS GLACIARES – PERITO MORENO
– EL CALAFATE
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do El Calafate,
a następnie przejazd do Parku Narodowego Los Glaciares, słynącego z imponujących lodowców. W obrębie parku znajdują
się trzy duże lodowce (Perito Moreno, Upsala, Viedma) i wiele
mniejszych, częściowo także dwa duże jeziora polodowcowe
(Argentino i Viedma). Na terenie parku znajduje się największy
(poza strefami polarnymi) lądolód na Ziemi – Południowy
Lądolód Patagoński. Zajmuje on 25% powierzchni parku. Rejs
statkiem do lodowca Perito Moreno, dotarcie do punktów
widokowych, gdzie niekiedy można zobaczyć odrywające się
bloki lodu. Powrót do El Calafate na nocleg.
 
6. DZIEŃ: EL CALAFATE – PARK NARODOWY
TORRES DEL PAINE – PUERTO NATALES
Przejazd autobusem rejsowym do Puerto Natales w Chile,
malowniczo położonego nad Fiordem Ostatniej Nadziei.

Wycieczka do Parku Narodowego Torres del Paine. Park
obejmuje południowo-wschodni kraniec największego
w Ameryce Południowej pola lodowego Hielo Sur, odpowiedzialnego za wyrzeźbienie w Plejstocenie granitowego
masywu w niepowtarzalne, tak obecnie podziwiane kształty.
Dotarcie do najciekawszych punktów widokowych, gdzie
podziwiamy szczyty, jeziora, lodowce oraz wodospad Salto
Grande. Nocleg w Puerto Natales.
 
7. DZIEŃ: PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS –
SANTIAGO DE CHILE
Po śniadaniu przejazd autobusem rejsowym przez surowe
krajobrazy Patagonii do Punta Arenas. Zwiedzanie stolicy
chilijskiej Patagonii. Punta Arenas było jednym z najważniejszych portów chilijskich, tutaj statki przygotowały się
do trudnego opłynięcia Przylądka Horn. Przejazd do Fortu
Bulnes. Następnie przelot do Santiago de Chile, nocleg.
 
8. DZIEŃ: SANTIEGO DE CHILE – CALAMA – SAN
PEDRO DE ATACAMA
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Calama. Przed
zmrokiem wycieczka do Doliny Księżycowej, która zachwyca
„nieziemskim” księżycowym krajobrazem. Ze skał osadowych
koloru żółtawo-brązowego erozja wodna i powietrzna wykształciła formy skalne o niesamowitych, fantastycznych
kształtach. Skały te stanowią cały system korytarzy na kształt
labiryntu i stwarzają niesamowite wrażenie. Całość dopełnia
roślinność klimatu pustynnego – nieliczne kaktusy i sukulenty.
Po drodze wspaniałe widoki na Góry Cordillera de la Sol
oraz Dolinę Śmierci (Valle de la Muerte). Skały o niezwykłej
strukturze i kształcie sąsiadują tutaj ze wzgórzami i wydmami
piaskowymi, doskonałymi do tzw. sandoboardingu. Nocleg
w San Pedro de Atacama.
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9. DZIEŃ: SAN PEDRO DE ATACAMA – TOCONAO –
SALAR DE ATACAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA
Śniadanie. Przejazd na wyschnięte słone jezioro Salar de
Atacama, które sięga aż po ośnieżone wulkany na horyzoncie. Następnie wizyta w rezerwacie różowych flamingów
chilijskich nad Laguna Chaxa. Wyprawa przez góry do jezior
Miscanti i Miniques. To dwa lekko słone jeziora wysokogórskie, które zostały rozdzielone przez lawę po erupcji wulkanu
Miñiques. Krajobraz całego rejonu został ukształtowany na
przestrzeni wieków przez wulkany Chiliques, Cerro Miscanti
i inne położone w okolicy wulkany. W drodze powrotnej
wizyta w miasteczku Tocanao, którego domy zostały wybudowane z wulkanicznych skał.
 
10. DZIEŃ: GEJZERY EL TAITO – SAN PEDRO DE
ATACAMA – CALAMA – SANTIAGO DE CHILE
Przed świtem wycieczka nad gejzery El Taito. Najwyżej położone na świecie gejzery wodne, znajdujące się na wysokości
ok. 4300 m n.p.m. zachwycają szczególnie o świcie ze względu na różnicę temperatur, wówczas to buchająca para wodna
z rozsianych gejzerów unosi się nawet na kilkanaście metrów.
Śniadanie, a następnie powrót do San Pedro. Przejazd do
Calamy i przelot do Santiago. Nocleg w Santiago de Chile.
 
11. DZIEŃ: SANTIAGO DE CHILE – CONCHA Y
TORO – SANTIAGO DE CHILE
Śniadanie. Zwiedzanie Santiago De Chile, stolicy Chile. Miasto położone jest w środkowej części kraju, na przedgórzu
andyjskim nad rzeką Mapocho. Santiago jest największym
miastem kraju, mieszka tam trzecia część ludności państwa,

czyli około 5 mln. mieszkańców. Zwiedzanie dzielnicy rządowej, kościoła Św. Franciszka, uniwersytetu, pałacu Mennicy,
wzgórza San Cristobal oraz spacer po Parku Narodowym
Metropolitano. Następnie przejazd do winiarni Concha y
Toro, gdzie odbędzie się degustacja win. Powrót do hotelu
na nocleg.
 
12. DZIEŃ: SANTIAGO DE CHILE – VALPARAISO –
VINA DEL MAR – SANTIAGO DE CHILE
Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Valparaiso i Vina del
Mar. Valparaiso w środkowym Chile jest największym portem
handlowym na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej
i drugim pod względem wielkości miastem w kraju. Jest nazywane Perłą Pacyfiku ze względu na malownicze położenie
nad oceanem u podnóża Andów. W 2003 roku zabytkowa
dzielnica portowego Valparaiso została wpisana na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie placu Sotomayor, katedry oraz portu, a także położonych na stoku
kolorowych domów. Przejazd do Vina del Mar – miasta ogrodu z licznymi parkami i hotelami. Wjazd zabytkową kolejką
zębatą na punkt widokowy. Nocleg w Santiago.
 
13. DZIEŃ: SANTIAGO DE CHILE – WYLOT DO
EUROPY
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
 
14. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

OPCJA ROZSZERZENIA PROGRAMU
O WYSPĘ WIELKANOCNĄ
13. DZIEŃ: SANTIAGO DE CHILE – WYSPA
 
WIELKANOCNA
Wczesne śniadanie, przejazd na lotnisko i wylot na leżącą
na środku Oceanu Spokojnego Wyspę Wielkanocną, gdzie
zobaczymy słynne posągi moai. Krótka wycieczka piesza
na wypełniony wodą krater wulkanu Rano Kao, przy dobrej pogodzie podziwianie wspaniałych widoków. Wizyta
w jednej z lokalnych osad. Powrót do hotelu. Nocleg na
Wyspie Wielkanocnej.
 
14. DZIEŃ: WYSPA WIELKANOCNA
Śniadanie. Dalsza eksploracja Wyspy.
 
15. DZIEŃ: WYSPA WIELKANOCNA – SANTIAGO
DE CHILE
Po śniadaniu wykwaterowanie z pokoi, wycieczka krajoznawcza po wyspie. Zobaczymy wulkan Rano Raraku, gdzie
wykuwano moai. Przejazd na słynną plażę Anakena, gdzie
obozowała misja Thora Heyerdahla. Wizyta na targu z lokalnym rękodziełem. Przejazd na lotnisko, wylot samolotem do
Santiago de Chile. Nocleg w Santiago de Chile.
 
16. DZIEŃ: SANTIAGO DE CHILE – WYLOT DO
EUROPY
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
 
17. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

14/17 DNI

05.02.2019–18.02.2019

6500 PLN + 3330 EUR

24.11.2019–07.12.2019

6500 PLN + 3330 EUR

Cena opcji Wyspa Wielkanocna: 1450 EUR/os.
Opcja realizowana już od 6 osób.
* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie: Warszawa – Buenos Aires,
Santiago de Chile – Warszawa (z przesiadkami)
• przeloty wewnętrzne
• przejazdy wg programu
• zakwaterowanie w hotelach 3* i 4* w pokojach 2-osobowych;
w San Pedro de Atacama w hotelu turystycznym
• śniadania
• opiekę polskojęzycznego przewodnika lokalnego
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• opłat lotniskowych ok. 120 EUR
• biletów wstępów do zwiedzanych obiektów ok. 200 EUR
• obiadów i kolacji
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych
ok. 5 USD dziennie
• opłat za ew. wycieczki fakultatywne
• ew. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 1150 EUR
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ARGENTYNA, URUGWAJ, BRAZYLIA: W SERCU DŻUNGLI

18 DNI

� Wyprawa w głąb Ameryki Południowej � Niezapomniane wrażenia z obserwacji Wodospadów Iguazu
od strony argentyńskiej i brazylijskiej � Manaus: najbardziej niedostępne miasto kontynentu
� Eksploracja dżungli amazońskiej i łowienie piranii � Paraty – kolonialna perła Brazylii � Słynne plaże Rio de Janeiro
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – BUENOS AIRES
Spotkanie grupy na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie.
Wylot do Buenos Aires z przesiadką w jednym z europejskich
portów lotniczych.
 
2. DZIEŃ: BUENOS AIRES
Przylot do Buenos Aires. Transfer do hotelu. Zwiedzanie
Buenos Aires, pełnej życia i dźwięków tanga stolicy Argentyny: Katedra, Pałac Prezydencki, budynek Kongresu, najpiękniejsze place i ulice, słynna dzielnica portowa La Boca,
założona przez pierwszych emigrantów włoskich, teatr im.
Krzysztofa Kolumba, dzielnica parkowa Palermo oraz jeden z
najciekawszych na świecie XIX-wieczny cmentarz Recoleta,
na którym spoczywa m.in. Evita Peron. Powrót do hotelu.
 
3. DZIEŃ: BUENOS AIRES – COLONIA
Śniadanie. Przepłynięcie promem do Colonii – zwiedzanie
najstarszego miasta Urugwaju, zabytku architektury kolonialnej. Spacer wzdłuż murów obronnych, bazylika, oryginalne
ulice budowane przez portugalskich osadników. Powrót do
Buenos Aires. Wieczorem fakultatywna atrakcja „Tango Show”
z wyśmienitą kolacją i winem. Powrót do hotelu i nocleg.
 
4. DZIEŃ: PAMPA
Śniadanie. Wycieczka w głąb Pampy ok. 70 km od Buenos
Aires. Podziwianie akrobatycznej jazdy konnej gauchos
oraz możliwość jazdy konnej (atrakcja fakultatywna). Obiad
z winem w kuchni typowej dla tego regionu przy charakterystycznej muzyce folkloru gauchos („gaucho” to w języku
hiszpańskim odpowiednik kowboja). Powrót do Buenos Aires,
powrót do hotelu i nocleg.
 
5. DZIEŃ: BUENOS AIRES – WODOSPADY IGUAZU
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Puerto Iguazu.
Podziwianie najpiękniejszych i jednych z największych wodospadów na świecie – Iguazu po stronie argentyńskiej.
Przejdziemy m.in. do Garganta del Diablo („Diabelskiej
Gardzieli”) – zapierającego dech w piersi punktu widokowego. Pod naszymi stopami widać potężne kaskady, a huk
opadających tysięcy hektolitrów wody jest ogłuszający. Przy
słonecznej pogodzie wspaniałe widoki dopełniają tworzące
się tu tęcze. Fakultatywny rejs stateczkiem pod samą gardziel
wodospadu. Fakultatywnie wycieczka do Ciudad del Este w
Paragwaju. Transfer do hotelu i nocleg.
 
6. DZIEŃ: FOZ DO IGUAZU
Śniadanie. Przejazd do tamy Itaipu – jednego z największych
projektów hydroelektrycznych na świecie. Podziwianie potęgi
wodospadów po stronie brazylijskiej. Dla chętnych fakultatywny przelot helikopterem nad wodospadami. Przejazd
do hotelu, nocleg.
 
7. DZIEŃ: FOZ DO IGUAZU – SALVADOR DE BAHIA
Śniadanie. Przelot do Salvadoru, transfer do hotelu, czas
wolny na odpoczynek, nocleg.

 
8. DZIEŃ: SALVADOR DE BAHIA
Śniadanie. Zwiedzanie Salvadoru, uroczego kolonialnego
miasta portowego, zbudowanego przez Portugalczyków
w XVI i XVII wieku na wzór Lizbony. Zwiedzanie Starego
Miasta, najciekawszych kościołów, w tym katedry i kościoła św. Franciszka, zakupy na targu rękodzieła. Powrót do
hotelu, nocleg.
 
9. DZIEŃ: SALVADOR DE BAHIA
Śniadanie. Czas wolny lub wycieczka na Wyspy Itaparica
(atrakcja fakultatywna). Powrót do hotelu i nocleg.
 
10. DZIEŃ: SALVADOR DE BAHIA – MANAUS – RIO
NEGRO
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Manaus – najbardziej niedostępnego miasta Ameryki Południowej, do
którego można dostać się tylko drogą powietrzną lub wodną.
Rejs do resortu położonego w sercu dżungli amazońskiej.
Wycieczka statkiem po Rio Negro. Podziwianie miejsca,
gdzie spotykają się wody dwóch rzek: Rio Negro oraz Rio
Solimoes, tworząc „królową rzek” – Amazonkę. Podziwianie
niepowtarzalnej flory i fauny, łowienie piranii. Obiad, kolacja
i nocleg w resorcie w dżungli.
 
11. DZIEŃ: MANAUS
O świcie obserwacja budzącego się życia w dżungli, z jego
niezwykłymi odgłosami i kolorami. Po śniadaniu udamy się
na trekking w głąb amazońskiej dżungli. Powrót na obiad. Po
krótkim odpoczynku po raz kolejny zanurzymy się w świat
dżungli, tym razem eksplorując go podczas rejsu tradycyjnym
canoe. Powrót do resortu, kolacja i nocleg.
 
12. DZIEŃ: MANAUS
Śniadanie. Czas wolny. Rejs do Manaus – zwiedzanie stolicy
regionu Amazonii. Miasto powstało dzięki niewyobrażalnym
fortunom, zbudowanym na handlu bezcennym kiedyś kauczukiem. Mimo swojej izolacji od reszty świata, Manaus
było zawsze niezwykłą metropolią, której bogactwo znane
było po obu stronach Atlantyku. Zwiedzanie miasta: wspaniałego gmachu Opery, tętniącego lokalnym życiem targu
miejskiego, brytyjskiego urzędu celnego, katedry. Przejazd
do hotelu i nocleg.
 
13. DZIEŃ: MANAUS – SAO PAULO – PARATY
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Sao Paulo. Przejazd
do perły kolonialnej Brazylii architektury – Paraty. Spacer
urokliwy uliczkami zabytkowego Starego Miasta, wśród białych domów o przepięknie zdobionych fasadach. Transfer
do hotelu – dziś noc spędzimy w tradycyjnej, kameralnej
pousada. To najlepszy sposób by poczuć klimat tego wyjątkowego zakątka Brazylii.
 
14. DZIEŃ: PARATY – SAO PAULO
Śniadanie, a następnie przejazd do „miasta radości” – Rio de
Janeiro. Czas wolny. Powrót do hotelu i nocleg.

 
15. DZIEŃ: RIO DE JANEIRO
Zwiedzanie Rio De Janeiro. Zobaczymy m.in. słynną górę Pao
de Acucar – „Głowę Cukru” oraz udamy się na odkrywanie
samego miasta, które słynie z przepięknej Katedry i gdzie
znajduje się sambodrom – miejsce gdzie rozpoczyna się
karnawał. Udamy się pod kultowy stadion „Maracana”. Po
zwiedzaniu ułożymy się plackiem, by oddać się lenistwu na
słynnych plażach Rio de Janeiro. Powrót do hotelu i nocleg.
 
16. DZIEŃ: RIO DE JANEIRO
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Rio de Janeiro: przejazd na
jeden z najsłynniejszych punktów widokowych świata –
wzgórze Corcovado, gdzie znajduje się statua Chrystusa
Odkupiciela. Spacer po cienistych alejkach Ogrodu Botanicznego oraz wzdłuż słynnej Avenida Rio Branco. Czas wolny.
Powrót do hotelu i nocleg.
 
17. DZIEŃ: RIO DE JANEIRO
Śniadanie. Czas wolny lub fakultatywna wycieczka do faveli
– dzielnic biedy oraz fakultatywnie możliwość przelotu helikopterem nad Rio de Janerio. Wylot do Warszawy.
 
18. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

18 DNI

28.01.2019–14.02.2019

6950 PLN + 2890 USD

08.08.2019–25.08.2019

7600 PLN + 2890 USD

06.11.2019–23.11.2019

6950 PLN + 2890 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Buenos Aires, Rio de Janeiro –
Warszawa (z przesiadką)
• przeloty, przejazdy autokarem lub mikrobusem zgodnie
z programem
• zakwaterowanie pokojach 2-osobowych z łazienką (typu
standard) w hotelach 3/4*
• śniadania, a w czasie pobytu w dżungli 3 posiłki dziennie
zgodnie z programem
• opiekę polskiego pilota oraz przewodników lokalnych
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• biletów wstępu ok. 270 USD
• zwyczajowych napiwków dla przewodników
• napiwków dla bagażowych i kierowców: 55 USD (płatne u pilota po
przylocie)
• ew. atrakcji fakultatywnych
• ew. dopłaty do pokoju 1-osobowego: 750 USD

WWW.OPALTRAVEL.PL

143

EKWADOR I WYSPY GALAPAGOS: UNIKALNA FAUNA I FLORA
ARCHIPELAGU GALAPAGOS + OPCJA DŻUNGLA 3 DNI 
13/16 DNI
� Żyłka adrenaliny i fantastyczne wysokogórskie krajobrazy podczas przejazdu koleją przez „Nos Diabła”
� Pozostałości miasta Inków w Ingapirca � Piękna kolonia Cuenca � Niepowtarzalna przyroda Galapagos
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – QUITO
Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie, przy stanowisku
Opal Travel. Wylot do Quito. Po przylocie transfer do hotelu
położonego w centrum nowego Quito. Kolacja powitalna
i nocleg w hotelu.
 2. DZIEŃ: QUITO
Pobudka w Quito, mieście uznawanym za jeden z najpiękniejszych zabytków architektury kolonialnej w andyjskiej
części Ameryki Południowej (Lista UNESCO). Po śniadaniu zwiedzanie nowej części miasta: pomnik Francisco de
Orellana, przejście drogą konkwistadorów, obserwowanie
panoramy Guapulo (kościół z XVI w.) i dolin w pobliżu Quito,
parki El Ejido i Alameda, Dom Kultury Ekwadorskiej, Bazylika
i inne. Po poznaniu nowej części miasta czas na eksplorację kolonialnego Quito: Plaza Grande, Pałac Prezydencki,
Pałac Arcybiskupi, renesansowa Katedra, renesansowy kościół i klasztor San Francisco z XVI w., barokowy kościół La
Compañía z początku XVII w. Wjazd na Wzgórze Panecillo
z ogromną statuą uskrzydlonej Matki Boskiej La Vírgen del
Panecillo i podziwianie panoramy miasta. Po południu wycieczka na równik. Zwiedzanie ukrytego pomiędzy bujną
roślinnością Muzeum Inti Nan, gdzie można obserwować
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zjawiska występujące tylko na równiku (surowe jajko ustawione na gwoździu stoi na baczność i inne „cuda”) oraz Quito
w Miniaturze (kolonialne Quito w skali, z małym spektaklem
dźwięku i światła). Możliwość zrobienia unikalnych zdjęć
stojąc na dwóch półkulach jednocześnie. Kolacja i nocleg.
 3. DZIEŃ: QUITO – BANOS
Po śniadaniu jedziemy na południe kraju do Parku Narodowego Cotopaxi słynną Aleją Wulkanów, gdzie mozemy
obserwowac wulkany Atacazo, Pasochoa, Sincholagua,
Corazón, Ilinizas i Cotopaxi – 5897 m n.p.m., najwyższy
czynny wulkan na świecie. Dojazd na parking na wulkanie Cotopaxi (4500 m n.p.m.), po drodze obserwowanie
laharow, roślinności typowej dla strefy paramo, jazda wyschniętym dnem jeziora, wspinaczka do schroniska Jose
Rivas na 4800 m npm, spacer przy jeziorze Limpiopungo
(3800 m n.p.m.), obserwowanie ptaków (endemiczne mewy,
dzikie kaczki i inne) i przy odrobinie szczęścia – dzikich
koni. W drodze do Baños wizyta na hacjendzie La Cienega
(typowa hacjenda z XVI w.) i później przystanek w wiosce
Indian Salasaca (targ wyrobów ludowych). Kolacja i nocleg
w hotelu w Baños, miejscowości która słynie z gorących
źródeł i przepięknego położenia.
 4. DZIEŃ: BANOS – RIO VERDE – RIOBAMBA
Po śniadaniu zwiedzanie miejscowości Baños, gdzie znajduje
się sanktuarium Matki Boskiej, będące miejscem pielgrzymek
z całego kraju, możliwość kosztowania typowych wyrobów
z trzciny cukrowej. Później zagłębiamy się w dżunglę subtropikalną, oglądając wspaniałe widoki po obu stronach drogi
i rzekę Pastaza, która jest dopływem Amazonki. W miejscowości Río Verde przejazd tarabita (rodzaj kolejki linowej)
przez rzekę Pastaza, a w Río Negro zejście do wodospadu
Pailón del Diablo (Diabelska Patelnia), jednym z najbardziej
spektakularnych wodospadów w Ekwadorze i przejście po
wiszącym moście. Po południu przejazd do Riobamba. Kolacja
i nocleg w hotelu w Riobambie.

 
5. DZIEŃ: RIOBAMBA – ALAUSI – INGAPIRCA –
CUENCA
O świcie przejazd do Alausi, skąd wyruszymy w pełną wrażeń
podróż koleją El Nariz del Diablo w kierunku Sibambe. Trasa,
w trakcie której obserwować będziemy malownicze krajobrazy wąwozów i indiańskich wiosek, prowadzi przez „Nos
Diabła” – góry kształtem przypominające diablą twarz. Pociąg
zjeżdża po stromym zboczu kilkaset metrów w dół pokonując
dolinę rwącej rzeki i niemal pionowe skaliste wzniesienia.
Możliwe jest to dzięki rozwiązaniu polegającym na zbudowaniu szeregu zwrotnic, pozwalających pokonać górę
poruszając się ruchem zygzakowatym do tyłu i do przodu.
Po drodze, przy dobrej widoczności obserwowanie spektakularnych widoków wulkanów: Carihuairazo (5020 m n.p.m.)
i najwyższego w Ekwadorze Chimborazo (6310 m n.p.m.).
Po podróży powrót do Alausi, przesiadka na transport samochodowy i przejazd do Cuenca. Po drodze zwiedzanie
Ingapirca – ruin będące pozostałością po kulturze Cañaris
i Incach. W ruinach znajdują się cmentarze, drogi, magazyny,
punkty obserwacyjne i komnaty kapłańskie. Przejazd do Cuenca, miasta będącego na liście UNESCO, zakwaterowanie
w hotelu. Kolacja i nocleg w hotelu w Cuenca.
 
6. DZIEŃ: CUENCA
Śniadanie w hotelu w Cuenca. Po śniadaniu wycieczka do
Gualaceo, gdzie znajduje się największe w Ekwadorze centrum orchidei (ok. 2000 gatunków). Następnie odwiedzimy
Sigsig, gdzie będziemy zwiedzać warsztat kapeluszy panama
produkowanych przez Indian Cañari. Po południu zwiedzanie
pięknego Cuenca, miasta uznanego przez UNESCO Dziedzictwem Kulturalnym Ludzkości (katedra, park Calderon,
kościół El Sagrario, Plaza de las Flores, kościół San Francisco
y Santo Domingo, ruiny prekolumbijskie Todos los Santos).
Na zakończenie dnia wjazd na punkt obserwacyjny w Turi
i podziwianie wspaniałej panoramy miasta. Kolacja i nocleg
w hotelu w Cuenca.

 7. DZIEŃ: CUENCA – EL CAJAS – GUAYAQUIL
Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego El Cajas, na terenie
rozległego płaskowyżu, słynącego z różnorodnej roślinności,
licznych jezior oraz śladów niemal 100 preinkaskich wsi Indian
Cañari. Następnie przejazd do Guayaquil, w czasie którego
obserwować będziemy jak wraz ze zmianą wysokości zmienia
się klimat i roślinność. Guayaquil to największe miasto i równocześnie największy port na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Po zakwaterowaniu w hotelu, spacer po Malecon,
nadbrzeżnej promenadzie i wizyta w zabytkowej dzielnicy Las
Peñas, w której zachowały się przykłady pięknej architektury
drewnianej. Kolacja i nocleg w hotelu w Guayaquil.
 8. DZIEŃ: GUAYAQUIL – BALTRA – PUERTO AYORA
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot na wyspę Baltra (27 km2) na Galapagos (flora – kilka
gatunków kaktusów, drzewo „palo santo” i mangrowce).
Przeprawa promem przez kanał Itabaka na wyspę Santa
Cruz (986 km2), druga co do wielkości i najbardziej zaludniona wyspę. Przejazd do miejscowości Puerto Ayora,
najwiekszej na archipelagu. Zakwaterowanie w hotelu. Po
południu zwiedzanie wyższych partii wyspy, obserwowanie
gigantycznych żółwi galapago w ich naturalnym środowisku.
Kolacja i nocleg w hotelu.
 9. DZIEŃ: REJS PO GALAPAGOS
Śniadanie w hotelu. Transfer na jacht dzienny i wycieczka na
wyspę Bartolomé. Na tej wyspie jest punkt widokowy, który
oferuje najlepsze widoki na Galapagos. Przy wejściu na punkt
widokowy, oglądamy różne gatunki ptaków. Później lunch
na jachcie i następnie płyniemy do zatoki Sullivan na wyspie
Santiago, gdzie będzie można robić snorkel i pływać razem z
lwami morskimi, żółwiami morskimi i przy odrobinie szczęścia
– z pingwinami. Kolacja i nocleg w hotelu w Puerto Ayora.
 10. DZIEŃ: REJS PO GALAPAGOS
Śniadanie w hotelu. Transfer na jacht dzienny i wycieczka na
wyspę Plazas o płaskiej powierzchni, utworzonej z bloków
lawowych wydźwigniętych z dna morskiego; fauna iguan
lądowych, lwów morskich, endemicznych krabów, ptaków
(endemiczne mewy, endemicznych jaskółki, pufines, zięby
Darwina, etc.). Ciekawy wygląd nadaje wyspie roślina Sesuvium tworząca czerwony dywan w części wschodniej wyspy
oraz liczne kaktusy. Lunch na jachcie i po południu jacht
płynie do Punta Carrión w północnej części wyspy Santa
Cruz – możliwość snorkelingu i oglądania dużej ilości ryb
tropikalnych, mantarai i żółwi. Ok. 16-tej powrót do hotelu.
Kolacja i nocleg w hotelu w Puerto Ayora.

 11. DZIEŃ: PUERTO AYORA – BALTRA – QUITO
Wczesne śniadanie w hotelu, wykwaterowanie z hotelu
i później zwiedzanie Stacji Biologicznej Charles Darwin
w Puerto Ayora, obserwowanie procesu hodowli żółwi galapago i różnych gatunków tych gigantycznych zwierząt.
Przejazd autobusem przez cala wyspę (ok. 1 godzina) do
kanału Itabaka, przeprawa promem na wyspę Baltra, transfer
na lotnisko i odlot do Quito. Kolacja pożegnalna i nocleg
w hotelu Cayman lub podobnym.
 12. DZIEŃ: QUITO
Śniadanie w hotelu Cayman. Przed południem targ wyrobów
ludowych w Quito, możliwość zakupu pamiątek. Transfer na
lotnisko. Wylot do Polski
 13. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy
OPCJA EL PUENTE – AMAZOŃSKA DŻUNGLA
 
12. DZIEŃ: QUITO – EL PUENTE (AMAZOŃSKA
DŻUNGLA)
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Lago Agrio. Po przylocie prywatny transport do El Puente (ok. 100 km), a następnie podróż canoe po rzece Cuyabeno do lodge nad jeziorem
Laguna Grande. Po drodze obserwowanie bogactwa fauny
i flory amazońskiej dżungli. Zakwaterowanie w lodge, kolacja.
 
13. DZIEŃ: EL PUENTE (AMAZOŃSKA DŻUNGLA)
Przed śniadaniem obserwowanie ptaków i delfinów. Po śniadaniu trekking po dżungli z przewodnikiem, który „oswoi”
dżunglę amazońską – opowie o zwierzętach tam żyjących,
objaśni świat roślin, wskaże ich lecznicze zastosowanie, a także wtajemniczy w życie plemion indiańskich zamieszkujących
dżunglę. Po południu wycieczka łódką canoa, obserwowanie
małp i ptaków.
 
14. DZIEŃ: EL PUENTE (AMAZOŃSKA DŻUNGLA)
Po śniadaniu wycieczka canoe po rzece Cuyabeno, wzdłuż
której zamieszkują ptaki, małpy, węże, żółwie, różowe del-

finy i wiele innych gatunków zwierząt. Następnie trekking
przez dżunglę i wizyta w osadzie Indian Siona. Poznamy
kulturę, zwyczaje i tradycje tej największej na terenie całego
rezerwatu grupy etnicznej. Będzie można zobaczyć m.in.
jak przygotowują „casabe” – lokalne danie z yuki. Powrót
do lodge na obiad, po południu kąpiel w jeziorze. Po kolacji nocna wyprawa po dżungli – obserwowanie kajmanów,
ptaków nocnych i owadów.
 
15. DZIEŃ: EL PUENTE – QUITO
Po śniadaniu podróż canoe do El Puente, przejazd prywatnym
transportem na lotnisko w Lago Agrio. Przelot do Quito,
wylot do Europy.
 
16. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Polski.

TERMIN I CENY: 

13/16 DNI

10.02.2019–22.02.2019

6700 PLN + 2620 USD

27.04.2019–09.05.2019

6700 PLN + 2620 USD

27.07.2019–08.08.2019

7250 PLN + 2620 USD

12.10.2019–24.10.2019

6700 PLN + 2620 USD

16.11.2019–28.11.2019

6700 PLN + 2620 USD

OPCJA EL PUENTE – AMAZOŃSKA DŻUNGLA dopłata 890 USD
* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Quito – Warszawa (z przesiadką
w europejskim porcie lotniczym)
• przelot na trasie, Quito – Galapagos – Quito (w opcji z dżunglą
Quito – Lago Agrio – Quito)
• przejazdy mikrobusem zgodnie z programem
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelach 3*,
w lodge podczas pobytu w dżungli
• śniadania i kolacje, podczas rejsów po Galapagos dodatkowo
obiad na statku
• opiekę polskiego przewodnika w Ekwadorze
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• wstępu do Parku Narodowego Galapagos – 120 USD
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 80 USD
• zwyczajowych napiwków
• dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 900 USD
• dopłata do wysokiego sezonu 850 PLN

WWW.OPALTRAVEL.PL
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KOLUMBIA: UKRYTY KLEJNOT AMAZONII

13 DNI

� Najbardziej autentyczny kraj kontynentu � Największe na świecie Muzeum Złota � Ceremonie i rytuały zamieszkujących
dżunglę plemion Huitoto i Ticuna � Nocleg w hamaku w sercu amazońskiej dżungli � Łowienie piranii � Zjazd amazońską tyrolką
nad plantacjami kawy i lasami bambusowymi � Smaki życia Kolumbii – dzień na „kawowej hacjendzie” � Przejażdżka konno
po „Mglistym lesie” � Wypoczynek i nurkowanie na Wyspach Różańcowych � Przeloty wewnętrzne na trasie, brak długich,
uciążliwych przejazdów � Bilety wstępu i dwa posiłki w cenie
 1. DZIEŃ: BOGOTA
Spotkanie grupy na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie.
Przelot do Bogoty – jednej z najwyżej położonych stolic
świata (2600 m n.p.m). Transfer do hotelu położonego
w urokliwej, kolonialnej dzielnicy Bogoty – La Candelaria.
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
 2. DZIEŃ: BOGOTA
Po śniadaniu czas na spotkanie z Bogotą – spacer po wąskich
uliczkach kolonialnej La Candelaria, miejscu narodzin Bogoty.
Wizyta na wzgórzu kacyka Muisca oraz w najstarszym kościele
Bogoty. Spacer po centralnym placu miasta – Plaza de Bolivar, nad którym wznoszą się najważniejsze budynki rządowe
Bogoty: Parlament i Pałac Prezydencki. Wizyta w muzeum
największego kolumbijskiego malarza, Fernando Botero. Na
kawę wstąpimy do najstarszej kawiarni w mieście – Puerta
Falsa. Następnie zanurzymy się w świat skarbów największego
na świecie Muzeum Złota, które gromadzi najpiękniejsze złote
wyroby licznych kultur prekolumbijskich. Po południu wizyta
na lokalnym, autentycznym indiańskim targu, a następnie przejazd kolejką linową na taras widokowy na wzgórzu Monserrate
(3152 m n.p.m.), skąd rozciąga się panorama niebosiężnych
Andów. Obiadokolacja w restauracji na wzgórzu z widokiem
na panoramę miasta. Zjazd ze wzgórza Monserrate i powrót
do hotelu, nocleg.
 
3. DZIEŃ: BOGOTA – AMAZONIA (LETICIA,
TABATIGA)
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Leticii – stolicy
kolumbijskiej Amazonii. Przejazd do centrum Leticii, gdzie
zostawimy nasze bagaże (w dalszą drogę udamy się już tylko
z zapakowanymi na 2 dni plecakami). Przeprawa samochodowa przez dżunglę do Rezerwatu Indian Huitoto, gdzie
zostaniemy wprowadzeni w świat indiańskich ceremonii
i rytuałów. Najodważniejsi będą mogli spróbować mambe,
proszku z prażonych liści koki. Przejazd przez granicę do
Tabatinga w Brazylii. Udamy się do portu, skąd wypływają
statki kursujące w dół i w górę Amazonki. Wizyta na lokalnym
targu i spotkanie oko w oko z potworami Amazonki – rybami
pirarucu i piraniami. Powrót do Leticii i obiad w restauracji,
znajdującej się na tratwie. Rejs wzdłuż rzeki do miejsca noclegu – obozowiska w sercu dżungli. Koniec „cywilizowanych
wygód”: kolację zjemy przy ognisku, a po zapadnięciu zmroku
udamy się na spływ kanałami Amazonki. Nocleg w traperskich warunkach, w hamakach, przy dźwiękach największej
dżungli świata.
 
4. DZIEŃ: TAPARATO – PUERTO NARINO –
MACEDONIA – CALANOA
Po śniadaniu udamy się na spacer w dżungli, podczas którego
odwiedzimy rezerwat Indian Ticuna. Tutaj razem z jego mieszkańcami przygotujemy tradycyjny „chleb dżungli”. Włączymy
się też w codzienne czynności członków plemienia oraz
poddamy procesowi robienia naturalnych tatuaży z amazońskich barwników. W drodze powrotnej dla chętnych kąpiel
w Amazonce i łowienie piranii. Transport do Puerto Nariño,
amazońskiej osady, a następnie transport do eko lodge’y nad
samym brzegiem Amazonki. Zakwaterowanie i przemarsz
brzegiem rzeki do rezerwatu Indian Ticuna w Mocagua. Na
miejscu ponownie zostaniemy „wciągnięci” w świat indiań-
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skich tradycji i rękodzieła. Poznamy technikę ręcznej produkcji
materiału z kory i nici z palmy. Powrót do hotelu i amazońska
kolacja. Po zmroku zanurzymy się w nocny świat dżungli,
poznając podczas spaceru tajemnice miejscowej flory i fauny.
Nocleg nad samym brzegiem Amazonki.
 
5. DZIEŃ: CALANOA – LETICIA – BOGOTA –
ALCALA
Po śniadaniu czas wolny nad brzegiem Amazonki. Po południu transport motorówką do Leticii, z krótką wizytą na
Wyspie Małp. Odbiór pozostawionych bagaży na dalszą
część podróży, przejazd na lotnisko i lot do Regionu Kawy
(z międzylądowaniem w Bogocie). Transfer do tzw. kawowej
hacjendy. Wieczorem kolacja w hotelu i nocleg.
 6. DZIEŃ: REGION KAWY
Po śniadaniu spędzimy cały dzień w kolumbijskiej kawowej
hacjendzie. Przed południem wyjdziemy na plantację, aby
zebrać dojrzałe, aromatyczne ziarenka kawy. Na miejscu
poznamy proces przetwarzania tego produktu – od zasadzanego w wysokich Andach ziarenka po filiżankę czarnego
napoju. Dla odważnych będzie możliwość zjazdu na amazońskiej tyrolce nad plantacjami kawy i lasami bambusowymi. W godzinach popołudniowych kawowa obiadokolacja
w hotelowych ogrodach. Wreszcie – czas wolny, przeznaczony na relaks w sielskim otoczeniu hacjendy. Mamy do
wykorzystania m.in. basen, jacuzzi na wolnym powietrzu,
saunę i łaźnię turecką.
 7. DZIEŃ: REGION KAWY
Po śniadaniu przejazd do Salento – miasteczka znanego
z tradycyjnej architektury. Salento jest malowniczo „wciśnięte” między masywy potężnych Andów i uważane jest
za jedno z najpiękniejszych tej części Kolumbii. Kolorowe,
drewniane balkony i malownicze fasady ulicznych kawiarenek zapraszają do wypicia filiżanki znakomitej jakościowo
kawy i innych „kawowych” delicji: ciasteczek, wypieków,
cukierków i likierów. Na głównej ulicy miasteczka – Calle
Real – znajdziemy setki sklepików oferujących lokalne produkty oraz intrygujące rękodzieło. Po odpoczynku przejazd
kultowymi, starymi Jeepami Willy’s do doliny „mglistego lasu”
(Valle del Cocora). Tu wsiądziemy na siodło, by z końskiego
grzbietu poznać najpiękniejsze zakątki okolicy. Po południu
zjemy obiad – tradycyjnego andyjskiego pstrąga podanego
na platanowych plackach. Powrót do Salento. Przejazd do
hacjendy i nocleg.
 8. DZIEŃ: REGION KAWY – CARTAGENA
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Bogoty przez
Cartagenę. Przejazd do hotelowej dzielnicy Cartageny –
Bocagrande, zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie jednego
z najpiękniejszych kolonialnych miast Karaibów, otoczonego
wielokilometrowym murem obronnym, będącym równocześnie tarasem widokowym. Zwiedzanie najważniejszych miejsc
historycznej Starówki: Wieży Zegarowej, „Uliczki słodkości”
(miejsca, gdzie dawniej odbywały się targi niewolników) oraz
klasztoru San Pedro de Claver. Klasztor został poświęcony
świętemu Piotrowi Klawer, „apostołowi niewolników”. Odwiedziny w zabytkowej pracowni szmaragdów u mistrza
jubilerskiego, specjalizującego się w obróbce tych cennych
kamieni. Możliwość zakupu certyfikowanych szmaragdów.

Przejazd karetami zaprzężonymi w konie po najpiękniejszych
uliczkach Cartageny. Kolacja w tradycyjnej restauracji na
Starówce. Powrót do hotelu i nocleg.
 9–10. DZIEŃ: ISLA GRANDE (WYSPY
RÓŻAŃCOWE)
Po śniadaniu przejazd do portu i transport motorówką do
Archipelagu Wysp Różańcowych – jednych z najbardziej
dziewiczych wysp Morza Karaibskiego. Znajdują się tu plaże
z białym, delikatnym piaskiem, krystalicznie czyste wody oraz
bogactwo podwodnego życia raf koralowych. Każde nurkowanie to okazja do spotkania licznych gatunków morskich
stworzeń: koników morskich, żółwi, kalmarów, delfinów oraz
małych rekinów. Na największej z wysp archipelagu – Isla
Grande – czekają nas dwa dni plaży, słońca i znakomitego
karaibskiego jedzenia. Noclegi oraz obiadokolacje w hotelu
na wyspie.
 11. DZIEŃ: ISLA GRANDE – CARTAGENA
Po śniadaniu czas na ostatnie chwile na plaży. Powrót do
Cartageny, transfer do hotelu i czas wolny. Kolacja w jednej
z licznych cartageńskich restauracji. Po posiłku wsiadamy
w kolorowy autobus Chiva Rumbera, by spędzić na jego
pokładzie szaloną karaibską noc w rytmie latynoskich hitów.
 12. DZIEŃ: CARTAGENA – BOGOTA
Po śniadaniu czas wolny na zakupy w Cartagenie. Transfer
na lotnisko i odlot z Cartageny do Bogoty. Wylot do Polski.
 
13. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

13 DNI

01.02.2019–13.02.2019

6950 PLN + 2450 USD

26.04.2019–08.05.2019

6950 PLN + 2450 USD

01.08.2019–13.01.2019

6950 PLN + 2450 USD

20.11.2019–02.12.2019

6950 PLN + 2450 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty na trasie Warszawa – Bogota – Warszawa
(z przesiadką w porcie europejskim)
• przeloty wewnętrzne
• przejazdy mikrobusem zgodnie z programem
• zakwaterowanie w: hotelach/pousadach 3/4*, kawowych
hacjendach w pokojach dwuosobowych, ekologicznych łóżkach
z moskitierami w eco lodge’y w Amazonii (1 noc) i w hamakach
z moskitierami w obozowisku w indiańskiej Maloce
• śniadania, kolacje oraz dodatkowo obiady podczas pobytu
w Amazonii (w cenie napoje bezalkoholowe)
• opiekę polskiego pilota w Kolumbii
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• napiwków
• napojów do posiłków
• biletów wstępów do zwiedzanych atrakcji – 30 USD
• atrakcji fakultatywnych
UWAGA! Obowiązkowe jest posiadanie szczepienia przeciw żółtej febrze.

KOLUMBIA – EKWADOR + OPCJA GALAPAGOS

16/20 DNI

� Podróż przez potężne Andy � Smak lokalnego życia: wizyty w górskich wioskach � Cartagena – najpiękniejsze miasto Karaibów
� Quito – najwyżej położona stolica świata � Wizyta na Równiku
� Nocleg w tradycyjnej hacjendzie � Wypoczynek i nurkowanie na Wyspach Różańcowych
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – BOGOTA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku Opal
Travel. Przelot do Bogoty – jednej z najwyżej położonych
stolic świata. Transfer do hotelu, położonego w kolonialnej
części miasta. Nocleg
 2. DZIEŃ: BOGOTA – ZIPAQUIRA
Po śniadaniu czas na spotkanie z Bogotą – spacer po wąskich
uliczkach kolonialnej La Candelaria, miejscu narodzin Bogoty. Wizyta na wzgórzu kacyka Muisca oraz w najstarszym
kościele Bogoty – kameralnym Chorro de Quevedo (kościół
oglądamy z zewnątrz). Spacer po centralnym placu miasta
– Plaza de Bolivar, nad którym wznoszą się najważniejsze
budynki rządowe Bogoty: Parlament i Pałac Prezydencki.
Wizyta w muzeum największego kolumbijskiego malarza,
Fernando Botero. Na kawę wstąpimy do Juana Valdez,
a w najstarszej kawiarni w mieście – Puerta Falsa, napijemy
się gorącej czekolady z rozpuszczonym w niej żółtym serem.
Po południu wizyta na lokalnym, autentycznym indiańskim
targu, a następnie przejazd kolejką linową na taras widokowy na wzgórzu Monserrate (3152 m n.p.m.), skąd rozciąga
się panorama niebosiężnych Andów. Przejazd do Zipaquira
i zwiedzanie Kopalni Soli. Powrót do Bogota. Nocleg.
 3. DZIEŃ: BOGOTA – SANTA MARTA
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Santa Marta. Przejazd do centrum miasta i zwiedzanie stolicy departamentu
Magdalena i jednego z głównych ośrodków turystycznych
Kolumbii – Santa Marta. Spacer kolonialnymi uliczkami po
historycznym mieście, które jest uznawane za najstarsze
w Ameryce Południowej. Santa Marta położona jest niezwykle malowniczo – w zatoce między kordylierą Sierra
Nevada de Santa Marta i Morzem Karaibskim. Santa Marta
opisywana bywa często przez kolumbijskiego Noblistę –
Gabriela García Márquez w jego powieściach. Jest to miasto wyjątkowo atrakcyjne ze względu na stałą temperaturę
powietrza 28º C, suchy klimat i delikatną bryzę napływającą
z najwyższego szczytu Kolumbii „Pico de Cristóbal Colón”.
Spacer kończy wizyta w karaibskiej hacjendzie „Quinta de

San Pedro Alejandrino”, pamiętającej czasy świetności Libertadora (Wyzwoliciela wielu krajów Ameryki Południowej,
w tym Kolumbii) – Simona Boliwara i miejsce jego śmierci
w 1830 r. Przejazd do hotelu w Palomino.
 4. DZIEŃ: PARK NARDOWY TAYRONA
Śniadanie. Następnie przejazd do Parku Narodowego Tayrona, którego plaże uznane zostały przez National Geographic,
za jedne z 10 najpiękniejszych plaż na świecie, piesze spacery
po tropikalnej puszczy, podczas których obserwować można
unikalną karaibską florę i faunę (barwne papugi „loros”, kondory i 300 innych gatunków ptaków, małpy, żółwie, iguany,
itd.). Dodatkową atrakcję stanowi możliwość spotkania na
drodze rodowitych mieszkańców tych terenów – Indian
Arhuacos, zajętych swoją pracą. To właśnie oni w swych
tradycyjnych śnieżnobiałych strojach wykonują niepowtarzalne wełniane torby „mochilas”, bardzo popularne i modne
w Kolumbii. Punktem docelowym jest kilka zatoczek i przepięknych, białych plaż o szmaragdowej wodzie, otoczonych
tropikalną zielenią „Cabo de San Juan. Nocleg w Santa Marta.
 5. DZIEŃ: SANTA MARTA – CARTAGENA
Śniadanie. Następnie przejazd (około 5 godzin) najważniejszego miasta kolumbijskich Karaibów – kolonialnej Cartageny
uznawanej za najpiękniejsze miasto atlantyckiego wybrzeża.
Zakwaterowanie w hotelu na Starówce. Zwiedzanie najpiękniejszego starego miasta regionu Karaibów, będącego
głównym portem przeładunkowym złota w epoce kolonii
hiszpańskiej i centrum handlu niewolnikami. Starówka Cartageny otoczona jest wielokilometrowym murem obronnym,
będącym równocześnie tarasem widokowym z fantastycznym
widokiem na Morze Karaibskie. To tutaj rodowici mieszkańcy
miasta przysiadają popołudniami, aby zrelaksować się, popijając tradycyjną „limonada de coco” (lemoniadę kokosową).
Zwiedzanie najważniejszych miejsc historycznej Starówki.
Wizyta rozpoczyna się przy „Torre del Reloj” (Wieży Zegarowej) – symbolu starego miasta Cartageny i „Paseo de
los Dulces” (Uliczki Słodkości), pojawiającej się w powieści „Miłość w czasach zarazy” Gabriela Garcia Marquez.
To właśnie tutaj w XVI w. odbywały się targi niewolników.

Kolejnym punktem wizyty jest klasztor San Pedro de Claver,
jezuickiego zakonnika epoki Kolonii, broniącego praw afrykańskich niewolników i znanego jako „Niewolnik niewolników”.
Zwiedzanie zakończymy zwiedzaniem Fortecy San Felipe,
będącej twierdzą obronną przed atakami piratów. Nocleg.
 
6. DZIEŃ: CARTAGENA – WYSPY RÓŻAŃCOWE
(ISLA GRANDE)
Po śniadaniu. Transfer do portu i rejs na Wyspy Różańcowe.
Pobyt na Isla Grande. Możliwość pływania i nurkowania.
Powrót motorówką, transfer do hotelu w Caratgena. Nocleg.
 7. DZIEŃ: CARTAGENA – BOGOTA – QUITO
Śniadanie. Czas wolny. Przejazd na lotnisko w Cartagenie.
Przelot do Bogoty i dalej do Quito. Po przylocie transfer do
hotelu. Nocleg.
 
8. DZIEŃ: QUITO
Śniadanie. Zwiedzanie nowej części miasta (pomnik Francisco
de Orellana, droga konkwistadorów, obserwowanie panoramy
Guapulo (kościół z XVI w.) i dolin w pobliżu Quito, parki El
Ejido i Alameda, Dom Kultury Ekwadorskiej, Bazylika i inne)
i kolonialnej części miasta (Plaza Grande, Pałac Prezydencki,
Pałac Arcybiskupi, renesansowa Katedra z XVI wieku, renesansowy kościół i klasztor San Francisco z XVI w. (1535),
barokowy kościół La Compañía z początku XVII w. (1605),
oglądanie panoramy miasta z góry Panecillo). Po południu
przejazd na równik, zwiedzanie Muzeum Inti Nan, gdzie
można obserwować zjawiska występujące tylko na równiku
oraz Quito w Miniaturze (kolonialne Quito w skali, z małym
spektaklem dźwięku i światła); możliwość zrobienia zdjęć
stojąc na dwóch półkulach jednocześnie. Powrót do Quito.
Nocleg.
 
9. DZIEŃ: QUITO – OTAVALO – QUITO
Śniadanie. Wycieczka do położonego w prowincji Imbabura
miasta Otavalo – podróż ok.2 godziny po asfaltowanej szosie;
po drodze przy dobrej widoczności obserwowanie wulkanu
Caymabe (ok. 5700 m npm), wulkanów Imbabura, Cotacachi
i innych. Cała kraina słynie z pięknych krajobrazów; liczne
andyjskie wulkany, jeziora i doliny, a różnorodność zamieszkujących te tereny grup etnicznych wpływa na bogactwo
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kulturowe tego regionu. Po południu zwiedzanie kilku wiosek
słynących z lokalnego rzemiosła. Odwiedzimy San Antonio
de Ibarra (centrum rzemiosła w drewnie) oraz Cotacachi
(centrum rzemiosła w skórze). Na koniec zatrzymamy się
w Cuicocha, gdzie obejrzymy urokliwe jezioro w kraterze
wulkanu. Powrót do Quito. Nocleg w hotelu.
 10. DZIEŃ: QUITO – PAPALLACTA – QUITO
Śniadanie. Przejazd wśród tropikalnych lasów do term Papallacta. Relaks w gorących wodach termalnych, położonych na
wysokości 3000 m n.p.m. w przepięknym otoczeniu Andów.
Po południu powrót do Quito. Nocleg.
 
11. DZIEŃ: QUITO – PARK NARODOWY
COTOPAXI – RIOBAMBA
Śniadanie. Wycieczka do Parku Narodowego Cotopaxi i wulkanu Cotopaxi – 5897 m n.p.m, najwyższego czynnego wulkanu na świecie. Dojazd na wysokość 4500 m n.p.m., jazda
wyschniętym dnem jeziora, wspinaczka do schroniska Jose
Rivas na 4800 m n.p.m, trekking do lodowca (4800 m n.p.m.),
wycieczka wokół jeziora Limpipumgo (3800 m n.p.m.), obserwowanie ptaków i dzikich koni. Następnie przejazd do
Riobamba. Miejscowość leży na wysokości 2750 m n.p.m,
jest stolicą prowincji Chimborazo, która do dzisiejszego dnia
tworzy niezwykłą mozaikę ludów. Transfer do hotelu. Nocleg.
 
12. DZIEŃ: RIOBAMBA – ALAUSI – INGAPIRCA –
CUENCA
O świcie wyjazd do Alausi, gdzie wsiadamy do pociągu i jedziemy do Sibambe przez Nariz del Diablo, obserwując niezwykle
dzieło inżynieryjne, jedyne na świecie, gdzie pociąg zjeżdża
torem zygzakowatym o dużym nachyleniu. Po drodze przy
dobrej widoczności obserwowanie wulkanów Chimborazo
(6310 m npm – najwyższy wulkan w Ekwadorze) i Carihuairazo (5020 m). Po dojeździe do stacji końcowej, przesiadamy
się w transport kołowy i jedziemy do Cuenca, zwiedzając po
drodze Ingapirca – najlepiej zachowane budowle inkaskie
w Ekwadorze. Transfer i nocleg w hotelu w Cuenca.
 
13. DZIEŃ: CUENCA – GUALACEO – CUENCA
Śniadanie. Po śniadaniu wycieczka do Gualaceo, gdzie znajduje
się największe w Ekwadorze centrum orchidei – ok. 2000
gatunków i Sigsig, gdzie będziemy zwiedzać warsztat kapeluszy
panama produkowanych przez Indian Cañari. Po południu
zwiedzanie Cuenca, miasta uznanego przez UNESCO Dziedzictwem Kulturalnym Ludzkości (katedra, park Calderon, kościół
El Sagrario, Plaża de las Flores, kościół San Francisco y Santo
Domingo, ruiny prekolumbijskie Todos los Santos), przejście do
punktu obserwacyjnego w Turi. Nocleg w hotelu w Cuenca.
 14. DZIEŃ: CUENCA – EL CAJAS – GUAYAQUIL
Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego El Cajas na terenie
rozległego płaskowyżu, słynącego z różnorodnej roślinności
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typowej dla strefy „paramo” oraz licznych jezior. Później jedziemy do Guayaquil szosą po skłonie Kordyliery Zachodniej
Andów, obserwując jak się zmienia klimat i roślinność, wraz
ze zmianą wysokości. Dojeżdżamy do Guayaquil – największego miasta i równocześnie największego portu na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej. Po zakwaterowaniu
w hotelu, spacer po Malecon, nadbrzeżnej promenadzie
i później wizyta w zabytkowej dzielnicy Las Peñas, w której
zachowały się przykłady pięknej architektury drewnianej.
Nocleg w hotelu w Guayaquil.

zwiedzanie Stacji Biologicznej Charles Darwin w Puerto Ayora, obserwowanie procesu hodowli żółwi galapago i różnych
gatunków tych gigantycznych zwierząt. Transfer na lotnisko
i odlot do Guayaqil. Transfer do hotelu w Guayaqil. Nocleg.
 
19. DZIEŃ: GUAYAQUIL
Śniadanie. Czas wolny na ostatnie zakupy i indywidualne
zwiedzanie miasta. Następnie transfer na lotnisko i wylot
do Europy.
 
20. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

OPCJA GALAPAGOS
Dopłata: 1895 USD (zakwaterowanie w hotelu 3*)
 15. DZIEŃ: GUAYAQUIL – GALAPAGOS
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot na wyspę Baltra
(27 km2) na Galapagos (flora – kilka gatunków kaktusów,
drzewo „palo santo” i mangrowce). Przeprawa promem przez
kanał Itabaka na wyspę Santa Cruz (986 km2), druga co do
wielkości i najbardziej zaludniona wyspę. Przejazd do miejscowości Puerto Ayora, największej na archipelagu. Po drodze
postój w miejscu, gdzie możemy zaobserwować gigantyczne
żółwie. Obiad. Następnie przejazd i zakwaterowanie w hotelu. Po południu około 50 minutowy spacer do Zatoki Tortuga,
gdzie możemy zobaczyć morskie legwany wylegujące się
na plażach. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg w hotelu.
 16. DZIEŃ: GALAPAGOS (WYSPA BARTOLOME)
Śniadanie w hotelu. Transfer na jacht dzienny i wycieczka
na wyspę Bartolome, na której znajdują się najbardziej malownicze o obfotografowane krajobrazy Galapagos; piękne
zatoki i formacje wulkaniczne Lunch na jachcie i po południu
możliwość snorkelingu i oglądania dużej ilości ryb tropikalnych, mantarai i żółwi. Ok. 16-tej powrót do hotelu. Kolacja
i nocleg w hotelu
 
17. DZIEŃ: GALAPAGOS (WYSPA NORTH
SEYMOUR)
Śniadanie w hotelu. Transfer na jacht dzienny i rejs na wyspę
Norte Seymour, słynącą z przepięknych tras trekkingowych.
Podczas wycieczki po wyspie mamy możliwość obserwowania zielonych żółwi morskich, iguan lądowych i morskich
i różnorodnych ptaków morskich (m.in. guptaków, mew,
fregat i jastrzębi)., możemy wypatrzeć także słynne żarłacze galapagoskie. Lunch na jachcie. Po południu możliwość
kąpieli i nurkowania. Ok 16-tej powrót do hotelu. Kolacja
i nocleg w hotelu
 
18. DZIEŃ: GALAPAGOS (PUERTO AVORA) –
GUAYAQUIL
Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Następnie

TERMIN I CENY: 

16/20 DNI

08.02.2019–23.02.2019

8 850 PLN + 2095 USD

09.08.2019–24.08.2019

8 850 PLN + 2095 USD

09.11.2019–24.11.2019

8 850 PLN + 2095 USD

OPCJA GALAPAGOS – dopłata 1895 USD (zakwaterowanie
w hotelu 3*)
* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa – Bogota,
Guayaquil – Warszawa (z przesiadką w europejskim porcie
lotniczym)
• przeloty wewnętrzne: Bogota – Santa Marta, CartagenaBogota – Quito
• przejazdy mikrobusem zgodnie z programem
• przejazd pociągiem w Alausi
• zakwaterowanie w hotelach/pousadach/hacijendach
o standardzie 3* w pokojach dwuosobowych
• śniadania
• opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika w Kolumbii
i Ekwadorze
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w Ekwadorze
• pakiet na pobyt na Galapagos w opcji (przelot, zakwaterowanie
w hotelu klasy turystycznej, dwie całodzienne wycieczki łodzią
na 2 wyspy, śniadania, obiady, kolacje zgodnie z programem)
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• opłat za wstęp do parku na Galapagos – 120 USD
• biletów wstępu w Kolumbii (ok. 70 USD)
• napiwków
UWAGA! Obowiązkowe jest posiadanie szczepienia przeciw żółtej febrze.

PERU, BOLIWIA + OPCJA DŻUNGLA

16/19 DNI

� Lima kolonialna (lista UNESCO) założona przez Franciszka Pizarro � Wyspy Ballestas – peruwiańskie Galapagos � Tajemnicze linie
Nazca � Arequipa (lista UNESCO) – białe miasto wykute w kamieniu wulkanicznym � Odkryty przez Polaków Kanion Colca � Pływające
Wyspy Uros na Jeziorze Titicaca � La Paz – stolica Boliwii malowniczo położona na zboczach potężnego kanionu � Tiahuanaco (lista
UNESCO) – ruiny najstarszego miasta świata � MACHU PICCHU (lista UNESCO; od 2008 na liście Siedmiu Cudów Świata) – ruiny
legendarnego miasta Inków � Tarasy pól uprawnych twierdzy Ollantaytambo � Cuzco – „Pępek Świata”, stolica Imperium Inków
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – LIMA
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie
w Warszawie – hala odlotów, przy stanowisku OPAL TRAVEL.
Przelot do Peru. Przylot do Limy. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, powitalny drink i spotkanie organizacyjne. Nocleg.
 2. DZIEŃ: LIMA
Śniadanie. Zwiedzanie LIMY kolonialnej (lista UNESCO) założonej przez Franciszka Pizarro: Plaza de Armas, kościół św.
Franciszka, Pałac Rządowy i Arcybiskupi. Wizyta w Muzeum
Złota posiadającym zbiory unikalnej ceramiki, biżuterii oraz
tkanin pochodzących z kultur preinkaskich. Nocleg.
 3. DZIEŃ: LIMA – PARACAS – NAZCA
Śniadanie. Wczesny wyjazd do Paracas. Wycieczka motorówką na WYSPY BALLESTAS (dołączenie do grupy) nazywane
peruwiańskim Galapagos (safari fotograficzne, jeśli dopisze
nam szczęście zobaczymy kormorany, sępy, pingwiny i lwy
morskie). Przejazd do Ica. Przejazd do Nazca. Postój przy
wieży widokowej – pierwszy kontakt z liniami Nazca: figura
ręki i drzewa. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg
w hotelu w Nazca.
 4. DZIEŃ: NAZCA – AREQUIPA
Śniadanie. Dla chętnych fakultatywnie przelot awionetką
nad liniami na PŁASKOWYŻU NAZCA (lista UNESCO; koszt:
115 EUR). Przejazd autobusem kursowym autostradą Panamericana – najważniejszą drogą w Peru biegnącą wzdłuż
wybrzeża do Arequipy. Podziwianie wspaniałych krajobrazów.
Zakwaterowanie, nocleg.
 5. DZIEŃ: AREQUIPA
Śniadanie. Zwiedzanie AREQUIPY (lista UNESCO) w tym
m.in.: Klasztoru św. Katarzyny, Plaza de Armas, katedry. Po
południu czas wolny (polecamy spacer po mieście lub zakupy
wyrobów z alpaki). Nocleg w Arequipie.
 6. DZIEŃ: AREQUIPA – KANION COLCA – CHIVAY
Śniadanie. Przejazd widokową trasą do słynnego odkrytego przez Polaków KANIONU COLCA. Trasa wiedzie przez
przełęcz na wysokości około 4.830 m n.p.m., podziwianie

ośnieżonych szczytów wulkanów otaczających Arequipę,
tarasów i stad pasących się lam i wikun. Dojazd do hotelu
w Chivay, zakwaterowanie. Dojazd do Kanionu Colca, obserwowanie krążących nad kanionem królewskich kondorów,
z miejsca nazwanego Krzyżem Kondorów, z którego roztacza
się najpiękniejszy widok na kanion. Dla chętnych fakultatywnie kąpiel w gorących źródłach La Calera. Nocleg w Chivay.
 7. DZIEŃ: CHIVAY – PUNO – UROS
Śniadanie. Przejazd do Puno malowniczo położonego nad

jeziorem Tititaca. Rejs łodzią na pływające WYSPY UROS na
JEZIORZE TITICACA – spotkanie z mieszkańcami. Powrót
do Puno, zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
 8. DZIEŃ: PUNO – COPACABANA – LA PAZ
Tego dnia pozostawią Państwo część bagażu w hotelu w Puno
(odbiór po 2 dniach). Prosimy zabrać ze sobą rzeczy potrzebne
na 2 dni w oddzielnej torbie. Śniadanie. Przejazd malowniczą trasą prowadzącą wzdłuż Jeziora Titicaca do Boliwii. Po
drodze zwiedzanie tradycyjnych wiosek Chucuito (świątynie
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płodności), Juli i Pomato. Postój w COPACABANA i wizyta
w Sanktuarium Maryjnym. Przyjazd do największego miasta
Boliwii – La Paz. Miasto położone na wysokości niemalże
4000 m n.p.m., malowniczo usytuowane jest na zboczach
potężnego kanionu, którego krawędzie oddalone są od siebie
o około 5 km. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
 9. DZIEŃ: LA PAZ
Śniadanie. Zwiedzanie LA PAZ: kościół św. Franciszka, spacer
malowniczymi uliczkami Starego Miasta, wizyta na Targu
Czarownic oraz zwiedzanie DOLINY KSIĘŻYCOWEJ. Przejażdżka kolejką linową, która w La Paz służy za transport
miejski. Po południu czas wolny. Nocleg.
 10. DZIEŃ: LA PAZ – PUNO
Śniadanie. Przejazd do Puno przez Desaguadero. Zwiedzanie TIAHUANACO (lista UNESCO): muzeum oraz ruin
miasta uważanego za najstarsze miasto świata, w którym
znajduje się słynna Brama Słońca. Tiahuanaco było stolicą religijną i administracyjną najstarszej andyjskiej kultury
o tej samej nazwie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Nocleg.
 11. DZIEŃ: PUNO – CUZCO
Śniadanie. Przejazd do Cuzco. Po drodze zwiedzanie ŚWIĄTYNI BOGA WIRACOCHA i Andahuaylillas – przepięknego
kolonialnego kościoła zwanego Kaplicą Sykstyńską. Zakwaterowanie i nocleg w Cuzco.
 
12. DZIEŃ: CUZCO – MACHU PICCHU –
OLLANTAYTAMBO
Tego dnia pozostawią Państwo część bagażu w hotelu w Cuzco (odbiór następnego dnia). Prosimy zabrać ze sobą rzeczy
potrzebne na 1 dzień w oddzielnej torbie. Śniadanie. Całodniowa wycieczka do MACHU PICCHU (lista UNESCO; od
2008 wpisane na listę Siedmiu Cudów Świata) – zwiedzanie
ruin legendarnego miasta Inków malowniczo położonego
na porośniętym tropikalną roślinnością stoku. Machu Picchu zostało odkryte w 1911 roku przez Hirama Binghama.
Przejazd do Ollantaytambo, nocleg.
 
13. DZIEŃ: CUZCO – ŚWIĘTA DOLINA INKÓW –
CUZCO
Śniadanie. Zwiedzanie twierdzy OLLANTAYTAMBO. Wycieczka do ŚWIĘTEJ DOLINY INKÓW. Przejazd przepiękną
trasą wzdłuż rzeki Urubamba, oglądanie tarasów pól uprawnych, zbudowanych przez Inków. Wizyta na indiańskim rynku
w PISAC. Powrót do Cusco, nocleg.
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14. DZIEŃ: CUZCO
Śniadanie. Zwiedzanie miasta, będącego stolicą „Państwa
Słońca” której lokalizację jak głosi inkaska legenda wybrały
dzieci Króla Słońca Inti wysłane na ziemię, aby głosiły jego
chwałę oraz przyniosły ludziom cywilizację. Wybór padł na
położoną w Andach na wysokości ok. 3.400 m n.p.m. żyzną
dolinę, gdzie powstało miasto „Pępek Świata” czyli CUZCO
– stolica Imperium Inków. Zwiedzanie Starego Miasta (lista
UNESCO): Katedry, kościoła św. Franciszka, świątyni Słońca
– Cori-cancha oraz położonych w okolicy ruin pochodzących
z czasów panowania Inków: SACSAYHUAMAN, KENKO,
PUCA PUCARA i TAMBO MACHAY (około 4 godzin). Nocleg.
 
15. DZIEŃ: CUZCO – LIMA – WARSZAWA
Śniadanie, czas wolny. Transfer na lotnisko. Przelot do Limy.
Odlot do Warszawy.
 16. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
OPCJA ROZSZERZENIA PROGRAMU
O AMAZOŃSKĄ DŻUNGLĘ
 15. DZIEŃ: CUSCO – LIMA – IQUITOS
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Limy. Przejście na
terminal przelotów lokalnych. Przelot do stolicy peruwiańskiej Amazonii – IQUITOS. Transfer do hotelu w Iquitos,
zakwaterowanie. Nocny spacer po mieście. Tego dnia obiad
lub kolacja (w zależności od połączeń lotniczych). Nocleg.
 16. DZIEŃ: IQUITOS
Śniadanie. Transfer do portu rzecznego, a następnie canoe
do lodge w dżungli, obejmującej swym obszarem 2 mln hektarów rzek, jezior i moczarów. Zakwaterowanie w Sinchicuy.
Powitanie grupy napojami regionalnymi. Wycieczka kulturoznawcza: wizyta u INDIAN YAGUA. Obiad. Po obiedzie
spacer etno-botaniczny oraz spotkanie z szamanem. Wizyta
w wiosce Santa Maria. Pokaz projektów ekologicznych na
rzecz lokalnej fauny. Zachód słońca nad Amazonką, wieczorny spacer. Poznawanie magicznych odgłosów dżungli.
Powrót do lodge na kolację i nocleg.
 17. DZIEŃ: IQUITOS – LIMA
Śniadanie. Wizyta w wiosce Indian amazońskich. Obiad.
Powrót do Iquitos, miasta o niepowtarzalnej atmosferze.
Zwiedzanie największego miasta w Peru położonego na
terenie dżungli, a zarazem największego miasta w Amazonii,
które nie ma połączenia z lądem. Iquitos zostało założone
przez Jezuitów w XVIII w., jego największy rozwój gospo-

darczy, dzięki zapotrzebowaniu na kauczuk, przypada na
koniec XIX w. Oglądanie wspaniałych rezydencji będących
śladami dawnej świetności, m.in. Casa de Hierro – żelaznego
domu projektu Eiffela. Wizyta na placu targowym. Transfer
na lotnisko, przelot do Limy. Transfer do hotelu, nocleg.
 18. DZIEŃ: LIMA – WARSZAWA
Śniadanie. Czas wolny. Transfer na lotnisko, wylot do Warszawy.
 19. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

16/19 DNI

28.04.2019–13.05.2019

6600 PLN + 1590 USD

20.06.2019–05.07.2019

6600 PLN + 1590 USD

06.07.2019–21.07.2019

7600 PLN + 1690 USD

03.08.2019–18.08.2019

7600 PLN + 1690 USD

02.10.2019–17.10.2019

6600 PLN + 1590 USD

02.11.2019–17.11.2019

6600 PLN + 1590 USD

21.11.2019–06.12.2019

6600 PLN + 1590 USD

Możliwość przedłużenia programu o pobyt w amazońskiej dżungli
(dopłata: 850 USD/os.).
* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty międzynarodowe na trasie: Warszawa – Lima –
Warszawa (z przesiadką)
• przeloty wewnętrzne, przejazdy autokarem lub mikrobusem
(w tym jeden przejazd autobusem kursowym), przejazdy
pociągiem wg programu
• zakwaterowanie w hotelach 4*/3* w pokojach 2-os.
z łazienkami
• śniadania i kolacje każdego dnia zgodnie z programem
(przewodnik służy pomocą w wyborze restauracji i dań na
pozostałe posiłki)
• opiekę polskojęzycznego pilota w Peru i Boliwii oraz
przewodników lokalnych
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• pozostałych posiłków
• pakietu na bilety wstępu, opłaty lotniskowe, opłatę wylotową z Limy
oraz zwyczajowe napiwki (dla przewodników, kierowców, bagażowych) –
320 USD (płatne pilotowi na miejscu)
• ew. opłat wycieczki fakultatywne
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 325 USD (16 dni)

DLA KONESERÓW

FIDŻI: RAJSKIE WYSPY PACYFIKU

16 DNI

Fidżi słynie z pięknych, piaszczystych plaż, egzotycznej kultury wyspiarzy oraz znakomitej kuchni. Podczas podróży poznamy
najpiękniejsze, ale równocześnie zupełnie nieodkryte jeszcze przez turystykę masową zakątki tego kraju. Odwiedzimy zarządzane przez
wodzów wioski, zamieszkamy w bure – tradycyjnej fidżyjskiej chacie, odkryjemy bogaty świat tutejszych lasów deszczowych, poznamy
unikalne życie codzienne uśmiechniętych autochtonów wysp Południowego Pacyfiku.
 1–2. DZIEŃ: WARSZAWA – NADI
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Wylot samolotem do
Nadi z przesiadką w jednym z europejskich oraz jednym
z azjatyckich portów lotniczych.
 3. DZIEŃ: NADI (WYSPA VITI LEVU)
Przylot do Nadi, przejazd do hotelu, błogi wypoczynek po
trudach podróży. W godzinach popołudniowych przejazd
do centrum Nadi: spacer Ulicą Królowej, wizyta w słynnej
świątyni drawidyjskiej Sri Siva Subramaniya. Wizyta na lokalnym targu. Nocleg w Nadi.
 
4. DZIEŃ: NADI – SIGATOKA – PARK NARODOWY
SIGATOKA – KULA – FORT TAVUNI – SUVA
Śniadanie w hotelu. Przejazd na południe do miejscowości Sigatoka: krótka wizyta na lokalnym targu a następnie
przejazd do Parku Narodowego Sigatoka. Spacer po parku:
możliwość podziwiania wydm. Przejazd do parku Kula,
w którym podziwiać można najważniejsze endemiczne
zwierzęta występujące na Fidżi: legwany wityjskie i fidżyjskie oraz liczne gatunki ptaków. Przejazd wzdłuż południowego wybrzeża wyspy Viti Levu do Suvy – stolicy
Fidżi. Nocleg w Suvie.
 
5. DZIEŃ: SUVA – BAU – LELEUVIA
Śniadanie w hotelu. Wycieczka do Rezerwatu Colo-i-Suva:
spacer po parku, możliwość kąpieli w ukrytym pośród dżungli
jeziorze. Spacer po Suvie – urokliwej stolicy Fidżi. Podziwianie zabytkowej architektury kolonialnej, wizyta w Muzeum
Fidżi prezentującym interesującą ekspozycję etnograficzną.
Przejazd do przystani morskiej Bau, przeprawa łodzią na
wyspę Leleuvia. Zakwaterowanie w tradycyjnych fidzyjskich
chatach bure (pokoje dwuosobowe, łazienki wspólne). Nocleg
na Leleuvii.
 
6. DZIEŃ: LELEUVIA
Śniadanie. Całodniowy wypoczynek na maleńkiej koralowej
wysepce Leleuvia. To miejsce idealnie oddające charakter
Południowego Pacyfiku. Na Leleuvii znajduje się tylko jeden
kameralny hotelik: wszyscy goście kwaterowani są w domkach w stylu tradycyjnych fidżyjskich chat bure. Dzień ten
można spędzić wypoczywając na plaży albo aktywnie – do
dyspozycji gości będą kajaki (bezpłatnie). Fakultatywnie
możliwość wyprawy nurkowej (na diving lub snorkeling).
Zakwaterowanie w tradycyjnych fidzijskich chatach bure
(pokoje dwuosobowe, łazienki wspólne). Nocleg na Leleuvii.
 
7. DZIEŃ: LELEUVIA – LEVUKA (WYSPA OVALAU)
Śniadanie, do południa wypoczynek na wyspie Leleuvia.

Przeprawa łodzią na wyspę Ovalau, do Levuki (Lista UNESCO) – dawnej stolicy Fidżi, miejsca w którym czas zatrzymał
się w czasach kolonialnych. Zwiedzimy zabytkowe centrum
miasta. Nocleg w hotelu historycznym w Levuce.
 
8. DZIEŃ: LEVUKA – WIOSKA LOVONI – LEVUKA
Śniadanie. Wycieczka do wioski Lovoni, która położona jest
w kraterze wygasłego wulkanu. Krótki spacer przez dżunglę
z poznawaniem najciekawszych gatunków roślin i ich zastosowania dla potrzeb tradycyjnej medycyny ludowej. Tradycyjna fidżyjska kolacja przygotowana z rosnących w tutejszej
dżungli roślin. Powrót do Levuki na nocleg.
 
9. DZIEŃ: LEVUKA – REJS PROMEM PRZEZ MORZE
KORO – SAVUSAVU (WYSPA VANUA LEVU)
Śniadanie. Przejazd do przystani morskiej a następnie zaokrętowanie na prom, którym przepłyniemy przez Morze
Koro do Savusavu. W Savusavu zakwaterowanie w hotelu
z basenem, z widokiem na morze. Nocleg w Savusavu.
 
10. DZIEŃ: SAVUSAVU – REZERWAT LASU
DESZCZOWEGO WAISALI – SAVUSAVU
Śniadanie. Przejazd do Rezerwatu Lasu Deszczowego Waisali – krótki spacer po niezwykle różnorodnym obszarze
chronionym. Możliwość kąpieli w ukrytym pośród dżungli
niewielkim jeziorku. Po powrocie do Savusavu czas wolny.
Nocleg w Savusavu.
 
11. DZIEŃ: SAVUSAVU – MATEI (WYSPA TAVEUNI)
Śniadanie. Zaokrętowanie na prom płynący do miejscowości Matei (na wyspie Taveuni). Taveuni z punktu widzenia
przyrodniczego uważana jest za najpiękniejszą i najbardziej
różnorodną wyspę Fidżi. Po przypłynięciu na Taveuni przejazd
do pomnika postawionego w miejscu, w którym przebiega
geograficzna linia zmiany daty (możliwość przekroczenia
linii dzisiaj/wczoraj). czas wolny na poznawanie życia codziennego w lokalnych wioskach lub kąpiel w morzu. Nocleg
na Taveuni.
 
12. DZIEŃ: TAVEUNI
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek na wyspie Taveuni
(fakultatywnie możliwość wyprawy nurkowej na Tęczową
Rafę, będącą jedną z najpiękniejszych raf na świecie). Poznawanie wyspy Taveuni: wycieczki przyrodnicze w tutejszym
lesie deszczowym, spacer wzdłuż Laveny, gdzie obserwować można roślinność lasu deszczowego, która styka się
z roślinnością morskiego wybrzeża. Możliwość kąpieli pod
wodospadem, w ukrytym pośród dżungli jeziorku. Nocleg
na Taveuni.

 13. DZIEŃ: TAVEUNI – NADI
Śniadanie. Przejazd na lotnisko, przelot samolotem do Nadi.
Przejazd do hotelu, nocleg w Nadi.
 
14. DZIEŃ: NADI – WYCIECZKA PO WYSPIE VITI
LEVU – TRADYCYJNA WIOSKA NAVALA
Śniadanie. Wycieczka po wyspie Viti Levu, wizyta w tradycyjnej wiosce Navala, w której niemal wszyscy mieszkańcy
zamieszkują w fidżyjskich chatach bure. Przejazd przez niezwykle malownicze krajobrazy wyżynne. Nocleg w Nadi.
 15. DZIEŃ: NADI – WARSZAWA
Śniadanie. Przejazd na lotnisko, wylot do Europy.
 16. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

16 DNI

20.05.2019–04.06.2019

5490 EUR

06.07.2019–21.07.2019

5490 EUR

03.08.2019–18.08.2019

5490 EUR

Istniej możliwość realizacji wyprawy już od 2 osób
w cenie 8600 PLN +2780 EUR
* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Nadi – Warszawa
(z przesiadkami w dwóch portach lotniczych – w Europie i w Azji)
• przelot wewnętrzny: Taveuni – Nadi
• transport na całej trasie: promami, statkami i autobusami/
minibusami oraz taksówkami zgodnie z programem
• opiekę przewodnika na całości trasy
• zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej (pokoje
dwuosobowe z łazienkami), większość hoteli z basenem, dwa
noclegi w bure – tradycyjnych fidżyjskich chatach (pokoje
dwuosobowe, sanitariaty w oddzielnych budynkach)
• kajaki do dyspozycji gości podczas pobytu na wyspie Leleuvia
• śniadania na całej trasie, przewodnik służy pomocą przy
wyborze restauracji i dań na obiady i kolacje
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• kwoty 250 EUR na bilety wstępu oraz napiwki (wpłacane na miejscu
lokalnemu kontrahentowi)
• wycieczek na nurkowanie (dla chętnych)
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 700 EUR

WWW.OPALTRAVEL.PL
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NOWA ZELANDIA I AUSTRALIA

20 DNI

� Niezapomniany rejs po jaskiniach z świetlikami � Zwiedzanie niesamowitego parku gejzerów i gorących pól
� Plenery z filmu „Władca Pierścieni” � Spacer przy „Naleśnikowych skałach” � Lodowiec Franz Josef i rejs po Milford Sound
� Zwiedzanie Sydney � Wschód i zachód słońca nad świętą górą Uluru � Pokaz maoryskiej kultury
 1–2. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie na Międzynarodowym Lotnisku im. F. Chopina
w Warszawie przy stanowisku Opal Travel. Wylot z Warszawy do Auckland.
 3. DZIEŃ: AUCKLAND
Przylot do Auckland, największego miasta Nowej Zelandii.
Spotkanie z anglojęzycznym kierowcą. Znane przede wszystkim z licznych muzeów miasto charakteryzuje się ciepłym
klimatem. Zwiedzanie miasta: Bastion Point, wioska Parnell,
dzielnica Viaduct Harbour, Muzeum Auckland. Transfer do
hotelu Copthorne Hotel Auckland City 4* i odpoczynek.
 4. DZIEŃ: AUCKLAND – ROTOURA
Śniadanie. Przejazd wzdłuż State Highway 1, dalej wzdłuż
wschodniego brzegu rzeki Waikato. Przystanek w Waitomo,
gdzie odbędziemy niezapomniany rejs w jaskiniach z świetlikami. Przez chwilę znajdziemy się w innym świecie, dzięki
endemicznemu gatunkowi muchówki, której zawdzięczamy
niecodzienne oświetlenie jaskini. Zobaczymy fascynujące
wapienne formacje stalagmitów, stalaktytów i kolumn, które
powstawały przez tysiące lat, a następnie czeka nas cicha
podróż łodzią po podziemnej rzece do cudownej jaskini
Glowworm Grotto. Późnym popołudniem przejazd przez
malownicze tereny uprawne i pasma Mamaku do Rotorua
– słynnego termalnego regionu Nowej Zelandii. Transfer
do hotelu Sudima Hotel Lake Rotorua 4*, zakwaterowanie
i nocleg.
 5. DZIEŃ: ROTOURA
Śniadanie. Zwiedzanie parku gejzerów Wai-O-Tapu z widokiem na kolorową Paletę Artystów, następnie wodospady Bridal Veil Falls. Wycieczka z przewodnikiem Te-Puia do doliny
termalnej Whakarewarewa, wyjaśniająca związek Maorysów
z tutejszą aktywnością geotermalną. Następnie odwiedziny
w nowozelandzkim Instytucie Sztuki i Rękodzieła Maorysów
(Maori Arts i Crafts Institute), tam młodzi Maorysi uczą się
tradycyjnych umiejętności rzeźbiarskich i tkackich swych
przodków. Kolejnymi atrakcjami są wycieczki Rotowhio Marae
i Te Aronui a Rua – święty dom spotkań. Wieczorem wizyta

152

AUSTRALIA I OCEANIA

w wiosce Tamaki w celu poznania kultury i historii Maorysów
z kolacją Hangi. Maoryski pokaz taneczny przed tradycyjnym
posiłkiem hangi w formie bufetu (maoryska uczta). Transfer
powrotny do hotelu Sudima Hotel Lake Rotorua 4*, nocleg.
Transfer powrotny do hotelu. Nocleg.
 6. DZIEŃ: ROTORUA – WELLINGTON
Po śniadaniu przejazd do stolicy Nowej Zelandii – Wellington,
najbardziej wysuniętej na południe stolicy świata. Czeka
nas podróż przez rozległe lasy sosnowe do miasta Taupo
nad brzegiem jeziora Taupo – największego jeziora Nowej
Zelandii. Po drodze zobaczymy fascynujące pole geotermalne
w Wairakei i spektakularne wodospady Huka na potężnej
rzece Waikato. Z Taupo wyjedziemy dalej na południe przez
płaskowyż wulkaniczny Tongariro, miniemy wulkany Ruapehu,
Tongariro i Ngauruhoe, Wzgórza Mangaweka i Równinę
Manawatu. Wybrzeżem Kapiti dotrzemy do stolicy Nowej
Zelandii, Wellington zbudowanego na wzgórzach wokół
wspaniałego naturalnego portu. Krótka wycieczka po mieście – m.in. Budynki Parlamentu, w tym charakterystyczny
budynek Bee, zobaczymy Lambton Quay w sercu handlowej i biznesowej dzielnicy Wellington, przez przedmieścia
Miramar, gdzie znajduje się centrum przemysłu ﬁlmowego,
miejsce produkcji hitu kinowego “Władca Pierścieni”. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu Ibis Hotel Wellington 4*.
 7. DZIEŃ: WELLINGTON – PICTON – NELSON
Po śniadaniu transfer do terminalu promowego Interislander.
Przepłynięcie przez cieśninę Cooka do Picton na Wyspie
Południowej. Ostatnia część rejsu wiedzie przez malownicze
Marlborough Sounds, cała przeprawa trwa 3 godziny. Z Picton, przejazd minibusem w kierunku miasta Nelson, które
słynie ze słonecznego klimatu, złotych piasków, winiarni,
artystów i rzemieślników oraz trzech parków narodowych
w bliskim sąsiedztwie. Zakwaterowanie i nocleg w Hotelu
Nelson 4*.
 8. DZIEŃ: NELSON – PUNAKAIKI – GREYMOUTH
Śniadanie. Przejazd przez piękną dolinę Waimea, znaną
z uprawy tytoniu, kolejnym punktem drogi będzie dolina

rzeki Buller prowadząca w kierunku wybrzeża. Dojazd do
małej miejscowości Punakaiki na skraju Parku Narodowego
Paparoa. Punakaiki słynie z dzikiego, surowego wybrzeża
i słynnych formacji skalnych,, Pancake Rocks’’, które przywołują skojarzenie naleśników amerykańskich ułożonych jeden
na drugim. Specyﬁczna rzeźba, graﬁtowy kolor, wysokość
i fale rozbijające się o skały robią wrażenie i są idealnym
miejscem na spacer. Transfer do górniczego miasta Greymouth, zakwaterowanie w The Ashley Hotel 3,5* i czas
wolny. Nocleg.
 
9.DZIEŃ: GREYMOUTH – FRANZ JOSEF – FOX
GLACIER
Śniadanie. Po śniadaniu podróż na południe wzdłuż zachodniego wybrzeża do Hokitika. Odwiedzimy jedną z fabryk

w Greenstone, gdzie z lokalnego jadeitu, cenionego przez
dawnych Maorysów, powstaje znakomita biżuteria. Następnie
przejazd wzdłuż lasów i pół uprawnych z widokiem na Alpy na
wschodzie i Morzem Tasmana na zachodzie do odizolowanej
wioski Franz Josef krainy lodowców. Po południu spacer
w dolinie lodowca Franz Josef nazwanej od pobliskiego lodowca górskiego. Główną atrakcją lodowca są zamarznięte
wodospady, które płyną niemal do poziomu morza, co jest
niespotykane w umiarkowanym klimacie. Dostęp do lodowca
tylko helikopterem. Przejazd do Fox Glacier do hotelu Heartland Hotel Fox Glacier 4*.
 10. DZIEŃ: FOX GLACIER – QUEENSTOWN
Śniadanie. Wyprawa na południe przez gęste lasu południowo-zachodniego wybrzeża, następnie przejazd przez Haast
Pass i Alpy Południowe, minięcie jezior Wanaka i Hawea
oraz miasteczko Wanaka. Dalszy przejazd przez Central
Otago i wąwóz Kawarau do Queenstown, pięknie położonego nad krystalicznym jeziorem Wakatipu w otoczeniu
majestatycznych gór. Zakwaterowanie i nocleg w Heartland
Hotel Queenstown 4*.
 
11. DZIEŃ: QUEENSTOWN
Śniadanie. Czas wolny. Opcjonalnie: można skorzystać
z bogatej oferty Queenstown: jet-boating, shotover jet;
rejs motorówką wzdłuż rzeki Dart, wycieczki winiarskie do
winnic Central Otago, wycieczki 4x4 na kanion Skippers, loty
sceniczne, wędkarstwo muchowe, skoki na bungy, nurkowanie w tandemie, jednodniowa wycieczka do Milford Sound
(z udziałem innych podróżnych, spoza grupy). Koszty ponosi
uczestnik. Nocleg w hotelu Heartland Hotel Queenstown 4*.
 12 DZIEŃ: QUEENSTOWN – SYDNEY
Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot z Queenstown do
Sydney. Powitanie na lotnisku przez przewodnika i przejazd
do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu Metro Marlow Sydney
Central 4* i czas wolny. Polecamy centrum rozrywkowe
„Darling Harbour”. Jest to obszar wokół portu w którym
znajduje się wiele restauracji, kawiarni, chiński ogród, a także
akwarium morskie, w którym zobaczyć można między innymi
płaszczki i rekiny.
 13 DZIEŃ: SYDNEY
Po śniadaniu zwiedzanie Sydney: historyczny region Rocks
(tam powstała w 1788 r. pierwsza europejska osada na kontynencie). Przerwa przy krześle Pani Macquarie w porcie;
wyrzeźbione z piaskowca rękoma skazańców, dawało doskonałe widoki na port a dziś daje widoki na operę w Sydney

i most Harbour Bridge. Inne atrakcje to Ogród Botaniczny,
Zatoka Double and Rose, Cosmopolitan Kings Cross i sławna
plaża Bondi. Powrót do miasta, wolny czasem na zwiedzanie Circular Quay i obiad w Sydney Opera House. Nocleg
w hotelu Marlow Sydney Central 4*.
 14 DZIEŃ: GÓRY BŁĘKITNE
Po śniadaniu całodniowa wycieczka w Góry Błękitne. Nazwa pochodzi od parującego olejku eukaliptusowego, który tworzy często błękitną mgiełkę nad górami. Najpierw
odwiedzamy Featherdale Wildlife Park, w którym mieszka
wiele różnych gatunków dzikich zwierząt, w tym kangury,
koale, wallaby, gady australijskie, diabły tasmańskie, wombaty
i różne gatunki australijskich ptaków. Podróż do Parku Narodowego Gór Błękitnych z przerwą na lunch. Po południu
przejazd malowniczym Cliff Drive do Three Sisters w Katoomba – przystanek na zrobienie zdjęć i krótki spacer do
punktu widokowego Wentworth Falls Lookout. Dla chętnych
opcjonalnie przejazd kolejkami Scenic World do punktów
widokowych: Scenic Railway (najbardziej stroma kolejka na
świecie), Scenic Flyway – najbardziej stroma kolejka linowa w Australii, Scenic Skyway, która może się poszczycić
pierwszą na świecie, najnowocześniejszą szklaną podłogą
Electro-Scenic. Zjazd 415 m w dół skarpy o nachyleniu 52
stopni przez tunel i pradawny las deszczowy. Po zejściu
ze statku spacareujemy promenadą z lasami deszczowymi
o długości 300 m, aby połączyć się z platformą Flyway…
Zabierze nas na 545 metrowy przejazd przez las deszczowy
w dolinie Jamison. Po dołączeniu do Scenic Skyway, jazda
270 metrowa nad pradawnymi wąwozami i lśniącymi wodospadami. Wszystko na szklanej podłodze Electro-Scenic.
Tylko guzik dzieli nas od otwarcia zewnętrznej pokrywy
i delektowania się fantastycznymi widokami. Wstęp do Scenic
World nie jest wliczony w cenę. Powrót do hotelu. Nocleg.
 15.DZIEŃ: SYDNEY – ULURU
Śniadanie. Wczesna pobudka, transfer na lotnisko. Przelot
do Ayers Rock. Po przylocie przywitanie i transfer do hotelu
Outback Pioneer Hotel. Spacer do Kata Juta. Obserwacja
krajobrazów z punktu widokowego. Transfer do Sunset Strip,
miejsca gdzie kolor skał zmienia się w zależności od pory
dnia i pogody. Zakwaterowanie w Outback Pioneer Hotel
4*. Nocleg.
 16. DZIEŃ: ULURU – CAIRNS
Śniadanie i oglądanie wschodu słońca nad Uluru. Poznanie
znaczenia góry dla rdzennej ludności Aborygenów. Wioska

Yulara, Centrum Kultury, czas na lunch i kupno pamiątek. Lot
do Cairns, stolicy tropikalnej północy, zbudowanej w 1876 r.
w pobliżu złóż złota. Miasto rozwijało się od małego miasta
do międzynarodowej metropolii, jeszcze 25 lat temu był to
mały senny port. Zakwaterowanie i nocleg w Bay Village
Tropical Retreat 4*.
 17–18 DZIEŃ: CAIRNS
Śniadanie. Czas wolny w Cairns. Do zagospodarowanie wedle
własnego uznania, proponujemy zwiedzanie miasta lub udział
w wycieczkach fakultatywnych.
 19. DZIEŃ: CAIRNS
Śniadanie. Czas wolny. wykwaterowanie i transfer na lotnisko.
 20. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

20 DNI

25.02.2019–02.03.2019

9990 PLN + 5460 AUD

11.03.2019–30.03.2019

9990 PLN + 5460 AUD

04.11.2019–23.11.2019

9990 PLN + 5460 AUD

02.12.2019–21.02.2019

9990 PLN + 5460 AUD

* Płatne w Polsce w USD lub EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu
sprzedaży USD/EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Auckland, Cairns – Warszawa
(przez jeden z europejskich i azjatyckich portów lotniczych)
• przeloty w Australii i Nowej Zelandii, przejazdy mikrobusem
z klimatyzacją zgodnie z programem
• prom pomiędzy wyspami w Nowej Zelandii
• zakwaterowanie w hotelach/motelach 4*/ 3,5* w pokojach
dwuosobowych z łazienką i klimatyzacją
• śniadania
• opiekę polskojęzycznego pilota oraz lokalnych przewodników
bilety wstępu do odwiedzanych miejsc i atrakcji
• pomoc w uzyskaniu wizy do Australii
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• oopłat lotniskowych w Australii i Nowej Zelandii
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, przewodników, bagażowych:
ok. 3 USD dziennie
• ew. opłat za imprezy fakultatywne oraz za ﬁlmowanie i fotografowanie
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PAPUA NOWA GWINEA

18 DNI

� Bliskie spotkania z dzikimi plemionami Papui Nowej Gwinei � Las deszczowy u podnóża góry Mt. Hagen
� Plenery z filmu Robinson Cruzoe � Relaks na dzikich plażach wybrzeża oraz pobyt na urokliwej wyspie Kavieng –
jednym z najlepszych miejsc do nurkowania na świecie

 1–2. DZIEŃ: WARSZAWA
Spotkanie na lotnisku i. F. Chopina w Warszawie przy stanowisku Opal Travel. Wylot do Port Moresby.
 3. DZIEŃ: PORT MORESBY – MT. HAGEN
Przylot do Port Moresby – stolicy Papui Nowej Gwinei.
Przerwa tranzytowa i dalszy lot do Mt. Hagen – serca górzystej części Papui. Przywitanie na lotnisku przez mieszkańców Highlands będących tamtejszymi góralami. Przejazd
do miejsca zakwaterowania u podnóża góry Mt. Hagen.
Kolorowe powitanie przez miejscowe kobiety tradycyjnym
tańcem papuaskim i śpiewem tzw. sing sing. Zakwaterowanie
i odpoczynek. Kolacja.
 4. DZIEŃ: MT. HAGEN
Wczesna pobudka i śniadanie na tarasie, z którego roztacza
się piękny widok na dolinę. Spacer po lesie deszczowym
u podnóża góry Mt. Hagen. Powrót po ok. 3 godzinach,
chwila na przebranie się, a następnie przejazd do wioski
Payia na spotkanie z wodzem, jego rodziną i pozostałymi
mieszkańcami. Spacer po wiosce i poznawanie tradycyjnych miejscowych obrzędów. Wizyta w Domu Czaszek
poświęconym przodkom. Tradycyjny lunch w postaci posiłku zwanego mumu doprawionego tropikalnymi ziołami
i paprocią. Uroczysta degustacja, a następnie powrót do
miejsca zakwaterowania. Kolacja. Po kolacji zapoznanie się
z miejscowmi obrzędami swatania (Tanim head).
 5. DZIEŃ: MT.HAGEN – GOROKA
Po śniadaniu pożegnanie z naszymi gospodarzami. Przejazd
na barwny lokalny targ w Mt. Hagen, będący największym
targowiskiem w Papui Nowej Gwinei. Atmosfera targu jest
bezsprzecznie unikatowa, a zebrany tłum stanowi idealny
temat do fotografowania. Po wizycie na targu przejazd Highlands Highway do Goroka, przez Kundiawa, przełęcz Daulo
Pass (2478 m n.p.m.) wśród niesamowitej scenerii górskich
wiosek. Przyjazd po południu, zakwaterowanie i czas wolny.
 6. DZIEŃ: GOROKA
Wizyta w wiosce Asaro i tradycyjne przedstawienie słynnych
Asaro Mudmen („Błotnych Ludzi”) – tradycyjnych papuaskich
wojowników, których atrybutem są gliniane maski. Wizyta
w domu mężczyzn (Men’s Haus) służącym jako ośrodek życia
społeczno – religijnego (kobiety nie mają do niego wstępu).
Spacer po wiosce, a następnie przejazd do kolejnej wioski
w górach, w okolicy Goroka. Ostatni odcinek drogi trzeba
będzie przemierzyć pieszo przez plantacje kawy. Prezentacja
tradycjnego tańca, spacer po wiosce oraz okolicy m.in. do
wodospadu oraz przygotowanie lunchu (mumu). Mieszkańcy
zaprezentują sztukę strzelania z łuku oraz wzniecania ognia.
Powrót do hotelu późnym popołudniem.
 7. DZIEŃ: GOROKA – MADANG
Wczesny wyjazd do Madang. Całodniowa trasa wiedzie
przez zmieniające sie krajobrazy, zmianie ulega także klimat,
z wysokogórskiego na tropikalny. Przyjazd, zakwaterowanie
i czas wolny na relaks w tropikalnej atmosferze Madang, mieście zwanym Perłą Pacyfiku. Warto zwrócić uwagę na setki

owocożernych nietoperzy wiszących na wielkich drzewach
w centrum miasta. Miejscowi nazywają je Flying Foxem
ponieważ mają pyszczki podobne do lisów…
 8. DZIEŃ: MADANG
Dziś wybieramy się do wioski Rempi, gdzie poznamy tamtejszych mieszkańców i weźmiemy udział w różnych aktywnościach: zmierzymy się z tradycyjnym kanu, przygotujemy lunch i odbędziemy trekking przez dżunglę do groty
z nietoperzami (w zależności od warunków pogodowych).
Odwiedzimy też miejsca będące planem filmowym – tutaj
bowiem kręcono film o Robinsonie Cruzoe. Powrót do resortu
późnym popołudniem.
 9. DZIEŃ: MADANG
Całodniowa wycieczka do lokalnej wioski na wyspie Bagabag. Dzień spędzimy z jej mieszkańcami, będziemy mogli
obserwować ich podczas codziennych zajęć. Spacer po
wyspie, tradycyjny sing sing, pływanie z rurką, plażowanie.
Ludzie wybrzeża, ich styl życia, tradycje i charekter różnią
się znacznie od tego na obszarach górskich, ciekawe więc
będzie ich porównanie. Tradycyjny lunch przygotowany przez
miejscowe gospodynie. Wieczorem kolacja.
 10. DZIEŃ: MADANG – PORT MORESBY
Wczesny wylot do Port Moresby. Prosto z lotniska rozpoczynamy całodniowe zwiedzanie miasta i okolic: m.in.
cmentarza wojennego Bomana, budynku parlamentu,
muzeum narodowego oraz okolic początku/końca słynnej
ścieżki Kokoda. Powrót do Port Moresby i zakwaterowanie
w hotelu. Czas wolny.
 11. DZIEŃ: PORT MORESBY – RABAUL (KOKOPO)
Śniadanie w hotelu i przelot do Rabaul-Kokopo. Rabaul, to
miasto pokryte lawą, od czasu wybuchu jednego z wulkanów
w 1994 roku. Przylot i transfer do hotelu. Zakwaterowanie
i przejazd na krótki spacer po cmentarzu wojennym Bitapaka
oraz wizyta na kolorowym, lokalnym targowisku. Powrót do
hotelu i czas wolny na relaks, z widokiem na śpiące wulkany
po drugiej stronie Simpson Harbour.
 12. DZIEŃ: RABAUL
Poranne zwiedzanie Rabaul; gorące źródła, wulkan Tavurvur
z bliska, wyspa Matupit oraz port w Rabaul. Na lunch przemieszczamy się na pobliskie wyspy tropikalne, gdzie istnieje
możliwość fakultatywnych nurkowań z butlą. Spacer po
wyspie, kąpiele w morzu i pływanie z rurką na rafie otaczającej wyspę. W drodze powrotnej poszukiwanie delfinów
wypoczywających w zatoce, bardzo chętnych do zabawy.
Istnieje możliwość fakultatywnego pływania z delfinami!
Powrót do hotelu i czas wolny.
 13. DZIEŃ: RABAUL (KOKOPO) – KAVIENG
Śniadanie i wykwaterowanie. Rozpoczynamy półdniowe
zwiedzanie miasta i jego okolic drogą lądową: Obserwatorium
Wulkaniczne, muzeum wojenne w Rabaul, bogata ekspozycja
japońskich wraków z czasów II wojny światowej oraz przedmiotów lokalnej sztuki. Oglądamy też liczne tunele z czasów
wojny, w których skrywali sie japońscy żołnierze, Pomnik

Wojny jak również centrum miasta, które było zasypane
pyłem wulkanicznym podczas wybuchu w 1994 r. Przystanek na lunch w lokalnej restauracji (płatny dodatkowo). Po
południu przelot do Kavieng i transfer na tropikalną wyspę
z ośrodkiem nurkowym, który został uznany za najlepszy
Resort nurkowy na świecie. Pobyt na wyspie z bogatą ofertą
na nurkowanie oraz innymi opcjami fakultatywnymi.
 14–16. DZIEŃ: KAVIENG
Pobyt na prywatnej wyspie w urokliwym 2-osobowym
domku. Zapewniona cisza, szum oceanu, widok na lazur
morza oraz pełne wyżywienie, przygotowane z wyjątkową
starannością przez mieszkające w okolicy Papuaski (3 posiłki
dziennie). Dni spędzone na wypoczynku w tropikach lub
udział w różnego rodzaju wycieczkach fakultatywnych, np.:
nurkowanie z butlą (rejon słynnie jako jedna z najlepszych
lokalizacji do nurkowania na świecie), pływanie z rurką, rejs
na pobliskie wyspy, wycieczka do wiosek, wyprawa na ryby
itp. Przy wykupieniu nurkowania z łodzi można bezpłatnie
nurkować przy rafie otaczającej wyspę.
 17. DZIEŃ: KAVIENG – PORT MORESBY
Transfer z wyspy na lotnisko. Przelot do Port Moresby. Wylot
do Europy.
 18. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

18 DNI

25.04.2019–08.05.2019

12 350 PLN + 5095 USD

12.08.2019–28.08.2019

12 350 PLN + 5095 USD

24.09.2019–07.10.2019

12 350 PLN + 5095 USD

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
USD w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Port Moresby – Warszawa
(z dwoma przesiadkami)
• przeloty wewnętrzne zgodnie z programem
• przejazdy samochodami zgodnie z programem
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelach 4/3*
(w Mt. Hagen hotel 2*)
• 2 lub 3 posiłki dziennie: śniadania, obiady i/lub kolacje (obiady
w dniu 4, 6, 8, 9, 12, 14,15,16, kolacje w dniu 3, 4, 9, 13, 14,
15, 16)
• opiekę polskiego przewodnika od momentu lądowania w PNG
oraz opiekę przewodników lokalnych
• bilety wstępu oraz pozwolenia na wejścia
• opłaty klimatyczne na wyspie Kavieng
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• opłaty wizowej – wiza załatwiana po przylocie na PNG
• atrakcji fakultatywnych
• napojów do obiadów i kolacji oraz posiłków nie ujętych w programie
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SAMOA I SAMOA AMERYKAŃSKIE

15 DNI

� Dziewicze plaże � Nieprzebyty las deszczowy � Tradycyjne, zarządzane przez wodzów wioski wyspiarskiego państewka Samoa
� Spotkania z uważającymi się za „trzecią płeć” fa’afafine � Nieodkryte przez turystów Samoa Amerykańskie
 1.-2. DZIEŃ: WARSZAWA – APIA
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Wylot samolotem do
Apii z przesiadką w trzech portach lotniczych: w Europie,
Azji i Oceanii.
 3. DZIEŃ: APIA
Przylot na wyspę Upolu, do Apii – stolicy Samoa, przejazd
do hotelu, odpoczynek po trudach podróży. W godzinach
popołudniowych spacer po stolicy Samoa. Malownicze nadbrzeże: Beach Road, zabytkowe kościoły i wieża zegarowa,
kolonialny hotel Aggie Grey’s. Nocleg w Apii.
 4. DZIEŃ: APIA – MANONO
Śniadanie w hotelu. Przejazd na wschód wyspy Upolu, przeprawa łodzią na niewielką, zamieszkałą przez około 5 tysięcy
osób wysepkę Manono. Możliwość wycieczek pieszych po
wyspie oraz fakultatywnie nurkowanie. Nocleg na Manono.
 5. DZIEŃ: MANONO – SAVAI’I
Śniadanie. Przeprawa łodzią na wyspę Upolu a następnie
promem na Savai’i – największą wyspę archipelagu Samoa.
Wycieczka krajoznawcza po Savai’i. Przejazd do wodospadu
Afu-A-Au (możliwość kąpieli). Przejazd do miejsca widokowego Mu Pagoa oraz do „organów wodnych” Alofaaga.
Wizyta w Rezerwacie Lasu Deszczowego Falealupo, gdzie
przespacerujemy się w koronach drzew pierwotnego lasu
samoańskiego (tzw. Canopy Walk). Przejazd do jaskini Peapea
– zwiedzanie. Zakwaterowanie w tradycyjnych samoańskich
chatach fale, nocleg.
 6. DZIEŃ: SAVAI’I – APIA
Śniadanie. Do południa wypoczynek lub sporty wodne na
Savai’i a następnie przejazd do imponujących rozlewisk
zastygłej lawy Saleaula. Transfer do przystani i przeprawa
promem na wyspę Upolu. Po przypłynięciu przejazd do
hotelu w Apii, nocleg.
 
7. DZIEŃ: APIA – OBJAZD WYSPY UPOLU –
NAMUA
Śniadanie w hotelu. Całodniowy objazd wyspy Upolu.
Przejazd do świątyni wyznawców bahaizmu a następnie
do Muzeum Roberta Louisa Stevensona, które znajduje się
w oryginalnej willi, gdzie w ostatnich latach życia mieszkał autor „Wyspy skarbów”. Przejazd do najpiękniejszych
punktów na wyspie: do malowniczego, wybijającego wprost
z dziewiczej dżungli wodospadu Sopoaga, imponującego
rozmiarem rowu To Sua oraz kryjącej w swych wnętrzach
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jeziorko jaskini Piula. Rejs łodzią na niewielką, bezludną wysepkę Namua. Zakwaterowanie w tradycyjnych samoańskich
chatach fale i nocleg.
 8. DZIEŃ: NAMUA – APIA
Śniadanie. Do południa wypoczynek na bezludnej wyspie
Namua. Dla chętnych wypoczynek na plaży, kąpiele w morzu lub spacery po wyspie. W godzinach popołudniowych
przejazd do Apii. Wieczorem spotkanie z autentyczną fa’afafine – przedstawicielką tak zwanej „trzeciej płci” (fenomenu
występującego na wielu wyspach Pacyfiku). Fa’afafine to
biologiczni mężczyźni uważający się za kobiety, od setek lat
pełnią niezwykle ważne funkcje w tradycyjnym samoańskim
społeczeństwie. Rozmowa o życiu, miłości, wartościach, religii
i ambicjach. Każdy z Państwa jest zaproszony do uczestnictwa w dyskusji. Nocleg w Apii.
 9. DZIEŃ: APIA – PAGO PAGO
Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko, wylot awionetką
na sąsiadujący z Samoa archipelag Samoa Amerykańskiego (część USA, gdzie władzę w imieniu prezydenta USA
sprawuje lokalny wódz). Podczas tej podróży przekroczymy
międzynarodową linię zmiany daty („zyskując” jeden dzień).
Po przylocie transfer do hotelu, spacer po zabytkowym
portowym miasteczku Pago Pago – stolicy regionu. Nocleg
w hotelu historycznym w Pago Pago.
 
10. DZIEŃ: PARK NARODOWY SAMOA
AMERYKAŃSKIEGO
Śniadanie w hotelu. Całodniowa wycieczka do Parku Narodowego Samoa Amerykańskiego. Spacer trasą Sauma do
starożytnego stanowiska archeologicznego oraz szlakami
Pola i Tuafanua. Nocleg w hotelu historycznym w Pago Pago.
 
11. DZIEŃ: OBJAZD SAMOA AMERYKAŃSKIEGO –
WYSPA ‘AUNU’U
Śniadanie w hotelu. Objazd głównej wyspy Samoa Amerykańskiego. Zatrzymamy się w kilku wioskach, zobaczymy
jak wygląda życie tutejszych mieszkańców. Przepłynięcie
katamaranem na wyspę ‘Aunu’u. Krótka wycieczka do najpiękniejszych punktów widokowych na wyspie. Wieczorem
powrót do Pago Pago autobusem publicznym. Nocleg w hotelu historycznym w Pago Pago.
 12. DZIEŃ: PAGO PAGO – APIA
Śniadanie. Rano czas wolny na spacery po Pago Pago.
Przejazd na lotnisko, wylot samolotem do Apii. Po raz

kolejny przekraczamy międzynarodową linię zmiany daty,
tym razem „tracąc” jeden dzień. Po przylocie do Apii wizyta
na lokalnym targowisku, możliwość ostatnich zakupów.
Nocleg w Apii.
 13. DZIEŃ: APIA – WARSZAWA
Śniadanie, przejazd na lotnisko, wylot samolotem do Europy.
 14.-15. DZIEŃ: WARSZAWA
Przelot do Europy. Przylot do Warszawy.

TERMIN I CENY: 

15 DNI

28.04.2019–12.05.2019

5390 EUR

21.09.2019–05.10.2019

5390 EUR

Istnieje możliwość realizacji wyprawy od 4 osób w cenie
10450 PLN + 2550 EUR.
* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Apia –
Warszawa (z przesiadkami w trzech portach lotniczych –
w Europie, Azji i Oceanii)
• przeloty wewnętrzne: Apia-Pago Pago-Apia
• transport lądowy i wodny zgodnie z programem
• opiekę przewodnika na całości trasy na Samoa i Samoa
Amerykańskim
• zgodę na wjazd na teren Samoa Amerykańskiego (wiza USA nie
jest wymagana)
• zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej (pokoje
dwuosobowe z łazienkami), dwa noclegi w fale – tradycyjnych
samoańskich chatach (chaty dwuosobowe, sanitariaty
w oddzielnych budynkach)
• śniadania na całej trasie, przewodnik służy pomocą przy
wyborze restauracji i dań na obiady i kolacje
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• kwoty 250 EUR na bilety wstępu, opłaty lotniskowe i wylotowe na Samoa
oraz napiwki (wpłacane na miejscu lokalnemu kontrahentowi)
• wycieczek na nurkowanie (dla chętnych)
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 700 EUR

UWAGA! PRZYGODA!

TONGA: OSTATNIE KRÓLESTWO POLINEZJI 

16 DNI

� Błękitne laguny i wspaniałe tereny nurkowe � Najbardziej dziewicze plaże świata i bogactwo frutti di mare
� Trekkingi w lasach deszczowych i pływanie z wielorybami � Odwiedziny i ceremonie w tradycyjnych tongijskich wioskach
� Wyspa Mala – relaks na naszej „prywatnej bezludnej wyspie”
Mało znane światu królestwo Tonga to kraj, który nigdy nie
uległ kolonialnym potęgom. Tonga to nie tylko wspaniałe
plaże i dziewiczy las deszczowy, ale przede wszystkim
bogactwo unikalnej, tradycyjnej kultury.
 1.-2. DZIEŃ: WARSZAWA – NUKU’ALOFA
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Wylot samolotem do
Nuku’alofa z przesiadką w trzech portach lotniczych: w Europie, Azji i Oceanii.
 3. DZIEŃ: NUKU’ALOFA
Przylot do Nuku’alofa, przejazd do hotelu, wypoczynek po
trudach podróży. W godzinach popołudniowych spacer
po stolicy Tongi. Przejście obok ‘Mala e’Kula’ – nekropolii
tongijskich władców do Pałacu Królewskiego (zwiedzanie
z zewnątrz). Wizyta na lokalnym targowisku Tulamahu na
którym znajdziemy egzotyczne owoce i warzywa oraz lokalne
rękodzieło. Nocleg w Nuku’alofa.
 4. DZIEŃ: NUKU’ALOFA – ‘EUA
Śniadanie w hotelu. Przejazd do przystani, zaokrętowanie
na statek płynący na wyspę ‘Eua, która jest jednym z najbardziej dziewiczych miejsc na Tondze. Po przypłynięciu na
‘Eua wizyta w lokalnej wiosce, ceremonia serwowania ‘avy
– tradycyjnego napoju przygotowanego ze sproszkowanych
ziół pieprzu metystycznego. Nocleg na ‘Eua.
 5. DZIEŃ: ‘EUA
Śniadanie w hotelu. Wycieczki piesze w lokalnym lesie deszczowym z obserwacją endemicznych papug koki (gatunek ten
występuje tylko na wyspie ‘Eua) a następnie fakultatywnie
wyprawa nurkowa do Jaskini Katedry (jedno z najbardziej
znanych miejsc nurkowych świata). Nocleg na ‘Eua.
 6. DZIEŃ: ‘EUA
Śniadanie w hotelu. Wycieczka samochodami terenowymi po
wyspie ‘Eua. Wizyta w lesie deszczowym (krótka wycieczka
piesza) oraz w punktach widokowych Lokupo i Lau-ua. Czas
wolny na odpoczynek na plaży lub przejażdżki rowerowe
i konne. Nocleg na ‘Eua.
 
7. DZIEŃ: ‘EUA – NUKU’ALOFA – NEIAFU –
TU’ANEKIVALE
Wczesne śniadanie w hotelu. Przelot awionetką do Nuku’alofa, następnie przelot na położony w północnej części
królestwa archipelag wysp Vava’u, do miasta Neiafu. Spacer
po Neiafu: wizyta w Porcie Uchodźcy oraz wejście na szczyt
Talau. Przejazd do wioski Tu’anekivale, gdzie odwiedzimy
jedyny na Tondze Ogród Botaniczny, który posiada imponu-

jącą kolekcję roślin. Wizyta na lokalnym targu ‘Utukalongalu,
na którym zakupić można m.in. oryginalne rękodzieło czy
suszoną wanilię (wyspy Vava’u słyną z jej uprawy). Nocleg
w Neiafu.
 
8. DZIEŃ: NEIAFU – MALA
Śniadanie. Przeprawa łodzią na niewielką wyspę Mala, na
której znajduje się tylko jeden, posiadający kilka pokoi hotelik.
Jest to prawdziwa samotnia na środku Pacyfiku, miejsce
gdzie jedynymi odgłosami są rozbijające się o brzeg morskie
fale. Zakwaterowanie w hotelu zbudowanym w tradycyjnym tongijskim stylu. Wypoczynek na Mala, kąpiele morskie
w turkusowych lagunach. Nocleg na Mala.
 
9. DZIEŃ: MALA – WYPRAWA ŁODZIĄ PO
ARCHIPELAGU VAVA’U
Śniadanie. Kilkugodzinna wyprawa łodzią na archipelagu
Vava’u. W miesiącach od czerwca do października wypatrywanie wielorybów humbaków, które przypływają w te rejony
by wydać na świat potomstwo – jeśli uda się podpłynąć
do wielorybów – możliwość pływania i nurkowania z nimi.
Nocleg na Mala.
 
10. DZIEŃ: MALA – NEIAFU – PANGAI
Śniadanie. Przejazd na lotnisko w Neiafu, przelot na archipelag wysp koralowych Ha’apai. Przylot do miasteczka
Pangai – największej osady na wyspie. Przejazd pod stary
pałac królewski oraz do pomnika Bakera. Zakwaterowanie
w hotelu w pokojach zbudowanych w tradycyjnym tongijskim stylu. Nocleg.
 
11.–12. DZIEŃ: HA’APAI
Dwudniowy wypoczynek na Ha’apai. Rano śniadanie w hotelu. Do dyspozycji gości będą kajaki oraz rowery. Możliwe
będzie przepłynięcie kajakami na niewielką bezludną wyspę,
na której znajdują się kilkusetletnie ruiny starej, opuszczonej
tongijskiej twierdzy Velata. Polecamy również wycieczki rowerowe po wyspach, odpoczynek na plaży, sporty wodne
lub przejażdżki konne na brzegu morza. Nocleg.
 
13. DZIEŃ: HA’APAI – NUKU’ALOFA
Śniadanie. Przejazd na lotnisko, przelot do Nuku’alofa. Nocleg
w Nuku’alofa.
 
14. DZIEŃ: NUKU’ALOFA I OBJAZD WYSPY
TONGATAPU
Śniadanie. Wycieczka po wyspie Tongatapu. Wizyta przy
Wodnych Organach, gdzie można obserwować odbywające się co kilkanaście sekund widowisko fal morskich, które
wlewając się do wąskich szczelin wznoszą się na wysokość

prawie dwudziestu metrów. Wizyta pod pomnikiem poświęconym kapitanowi Cookowi oraz wizycie brytyjskiej królowej
Elżbiety II na Tondze. Obserwacja peka – gatunka nietoperzy,
nazywanego latającymi lisami. Przejazd do monumentalnego
trylitu Ha’amonga-a-Maui zwanego Stonehenge Pacyfiku oraz
stalaktytowej jaskinii Haveluliku we wnętrzu której znajduje
się słodkowodne jeziorko w którym można zanurzyć się
w wodzie. Przejazd do wioski Lapaha – zwiedzanie niemal
tysiącletnich, imponujących rozmiarem grobowców władców
Imperium Tongijskiego. Przejazd na lotnisko w Nuku’alofa,
wylot samolotem do Europy.
 
15.–16. DZIEŃ: NUKU’ALOFA – WARSZAWA
Przelot do Europy. Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

16 DNI

27.04.2019–12.05.2019

9990 PLN + 2990 EUR

22.06.2019–07.07.2019

9990 PLN + 2990 EUR

24.08.2019–08.09.2019

9990 PLN + 2990 EUR

Istnieje możliwość realizacji programu od 2 osób w dowolnym
terminie, w cenie 9990 PLN + 3820 EUR.
* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przelot międzynarodowy na trasie Warszawa – Nuku’alofa
– Warszawa (z przesiadkami w trzech portach lotniczych –
w Europie, Azji i Oceanii)
• przeloty wewnętrzne: ‘Eua-Nuku’alofa-Neiafu, Neiafu-Ha’apai,
Ha’apai-Nuku’alofa
• transport lądowy i wodny zgodnie z programem
• opiekę przewodnika na całości trasy na Tondze
• zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej (pokoje
dwuosobowe z łazienkami)
• kajaki i rowery do dyspozycji gości podczas pobytu na
archipelagu Ha’apai
• śniadania na całej trasie, przewodnik służy pomocą przy
wyborze restauracji i dań na obiady i kolacje
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• kwoty 300 EUR na bilety wstępu, opłaty lotniskowe i wylotowe na Tondze
oraz napiwki (wpłacane na miejscu lokalnemu kontrahentowi)
• wycieczek na nurkowanie (dla chętnych)
• ew. dopłaty do pokoju jednoosobowego: 700 EUR

WWW.OPALTRAVEL.PL
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GRENLANDIA: EKSPEDYCJA NA PŁYNĄCE LODOWCE

10 DNI

� Fascynujący rejs przez lody Antarktydy na statku badawczym Plancius � Przeprawa przez Cieśninę Dreak’a
� Bliskie spotkanie z fokami, orkami, wielorybami � Wykłady tematyczne specjalistów – przewodników i członków załogi statku
 
1. DZIEŃ: WARSZAWA – KOPENHAGA
Popołudniowy wylot z Warszawy do Kopenhagi. Zakwaterowanie w hotelu przy lotnisku. Czas wolny, ewentualna
wg indywidualnych chęci wizyta w centrum stolicy Danii,
kolacja, nocleg.
Hotel Park Inn by RADISSON Copenhagen Airport 3*/basen
 
2. DZIEŃ: KOPENHAGA – ILULISSAT
Rano, po śniadaniu transfer kolejką z hotelu na lotnisko i poranny odlot do Ilulissat, z międzylądowaniem w Kangerlussuaq.
Przylot w godzinach południowych (różnica czasu – (GMT-3)).
Ilullissat to miasto z kolorowymi domami które słynie z wyjątkowego położenia geograficznego. Powstałe nad fiordem
u ujścia lodowca Ilulissat i Sermeq Kujalleq tętni arktycznym
życiem. Na lotnisku oczekiwać na nas będzie francuski glacjolog i towarzysz większej części wyprawy. Zakwaterowanie w hotelu, obiad. Następnie wyruszymy na zwiedzanie
miasteczka. Odkryjemy miasto kolorowych domków często
wbudowanych w skałę lub do skał przyczepionych. Spotkamy
liczne zaprzęgi psów, zobaczymy lokalne suszarnie ryb. Wizyta
potrwa ok. 2 godzin. Następnie czas wolny, kolacja.
Hotel Hvide Falk 3* lub odpowiednik kategorii
 
3. DZIEŃ: ILULISSAT – QEQERTARSUAQ (DISKO)
Po śniadaniu wyruszymy na wyspę Disko. Rejs statkiem
polarnym trwać będzie około 5 godzin. Wyspa Disko zwana jest też, głównie przez miejscowych Qeqertarsuaq. Po
kilku godzinnej przeprawie, której znaczna część przebiegać
będzie wśród płynących gór lodowych, pojawią się przed
nami się spektakularne klify Qeqertarsuaq, wznoszące się
ponad 1000 metrów nad morze. Po dotarciu na miejsce
zakwaterowanie i lunch. Po krótkim odpoczynku zwiedzimy
wioskę Qeqertarsuaq, a następnie wybierzemy się do punktu obserwacyjnego znajdującego się w południowej części
wyspy, aby obserwować zwierzęta morskie, a zwłaszcza
wieloryby. Będziemy musieli być bardzo uważni i obserwować najmniejsze poruszenie się wody, ponieważ walenie
nieustannie podchodzą do karmienia… Wycieczka zajmie
nam około 2 godzin.
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ANTARKTYDA

Pod wieczór powrót do naszego położonego na obrzeżu
miasta wprost przy zatoce z którego będziemy mogli obserwować tu licznie podpływające humbaki, czas wolny, kolacja.
Hotel Diskobay 3*
 
4. DZIEŃ: QEQERTARSUAQ (DISKO)
Po śniadaniu ekspedycja w głąb wyspy Disko. Ta wyspa o powierzchni 8600 km² przyciąga wielu geologów, biologów, botaników… dzięki różnorodności krajobrazów i bogactwu fauny
i flory. Centrum badawcze, Arctic Center, istnieje tam od
1906 roku. Podczas naszej wędrówki odkryjemy Blæsedalen
“dolinę wiatrów” – wspaniałą dolinę lodowcową w kształcie
litery U i wiele wodospadów, a następnie miejsce zwane
Kuannit, znane z licznych klifów wulkanicznych, będziemy
obserwować kwitnącą o tej porze roku florę grenlandzką
składającą się z wielu endemicznych dla Grenlandii gatunków.
Będziemy wędrować po plażach, wśród wszechobecnych
odłamków lodu i widokiem na otaczające morze po którym

wolno przemieszczać się będą góry lodowe. Liczba godzin
marszu: 4 do 5, różnica wysokości: +310 m/-310 m. W ciągu
dnia postój na posiłek w formie pikniku. Wieczorem powrót
do hotelu, czas wolny, kolacja.
Hotel Diskobay 3*
 
5. DZIEŃ: QEQERTARSUAQ – ILULISSAT
Rano, po śniadaniu ostatni dzień trekkingu (2 do 3 godzin)
po wyspie Qeqertarsuaq, potem zaokrętowanie i powrót
statkiem wśród dryfujących w morzu gór lodowych. Niektóre
są wielkie, wystają kilkadziesiąt metrów ponad powierzchnię
morza i co jakiś czas rozpadają się z hukiem godnym alpejskiej
lawiny, powodując wysokie fale. Część tych lodowych brył jest
ozdobiona niesamowitymi ostrymi i strzelistymi wieżycami,
niczym czubek Pałacu Kultury. Przyjazd na koniec dnia do
Ilulissat i zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, odpoczynek,
kolacja, noc w pokojach.
Hotel Hvide Falk 3* lub odpowiednik kategorii

UWAGI
Na miejscu uczestnikom w miarę potrzeby udostępnione
zostaną raki do chodzenia po lodzie.
Paradoksalnie wbrew położeniu geograficznemu Grenlandii,
problemem jest nadmierne ciepło… nawet zimą. Podczas
wysiłku fizycznego nasz organizm wytwarza ciepło i wilgoć,
a to jest najtrudniejsze do pokonania. Dlatego należy zabrać
ze sobą odpowiednia odzież, najlepiej tzw. trójwarstwową.
W przypadku odzieży metoda wielowarstwowa jest najlepsza.
Jest to kwestia noszenia kilku warstw ubrań, które najbliżej
ciała łatwo wypuszczają pot. Inne warstwy zatrzymują ciepło
lub chronią ciało przed warunkami zewnętrznymi. Należy
więc nosić taką bieliznę jak i wewnętrzną warstwę odzieży,
która wchłonie tę wilgoć i zmienić ją pod koniec dnia, nawet
jeśli ubrania wydawać się będą suche.
– Warstwa bazowa (na skórze) – musi umożliwiać krążenie
potu na zewnątrz i pozostawać sucha; zazwyczaj jest to
bielizna. Włókna syntetyczne zapewniają najlepsze wyniki.
– Warstwa pośrednia – utrzymuje ciepło. Przez długi czas
wełna była podstawową izolacją. Dziś włóknina (poliester
z włókien syntetycznych) jest bardzo skuteczna. Woda
prawie jej nie penetruje i szybko wysycha.
– Warstwa zewnętrzna – jej zadaniem jest ochrona przed
wodą, a zwłaszcza wiatrem. Jej konstrukcja musi być solidna. Powinna być duża i sięgać tak nisko, jak to możliwe
(długość). Musi być zarówno oddychająca, jak i wiatroszczelna, z możliwymi opcjami otwarcia dla lepszej wentylacji.

 
6. DZIEŃ: ILULISSAT
Po śniadaniu początek wędrówki drogą ponad zamarzniętym
fiordem, wpisanym na listę UNESCO. Wędrując po kwitnącej
dolinie Sermermiut, odwiedzimy bardzo ważne stanowisko archeologiczne zajmujące się badaniami nad wędrówkami ludów
Saqqaq, Dorset i Thule na Grenlandii. Dotrzemy do lodowca
Ilulissat. Ten fiord, wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO, jest jedną z największych gór lodowych na półkuli północnej. Będziemy świadkami ekscytującego zjawiska
gromadzenia się setek gór lodowych w zatoce, które później
niesione prądem morskim i wiatrami dryfują do oceanu. Liczba
godzin marszu: 4 do 5, różnica wysokości: +460 m/-460 m.
Pod wieczór powrót do hotelu, czas wolny, kolacja.
Hotel Hvide Falk 3* lub odpowiednik kategorii
 
7. DZIEŃ: ILULISSAT
Po śniadaniu rejs w zatoce Disko Bay aż dotrzemy do lodowca Eqip Sermia.
Będziemy płynąć na północ wzdłuż wybrzeża omijając
góry lodowe i obserwując liczną w tym rejonie faunę, zwłaszcza obecne tu są różne gatunki morskich ssaków m.in. wale
grenlandzkie, narwale, białuchy, morsy i oraz kilka gatunków
fok. Morze w zatoce czasem nawiedzane jest przez rekiny
jak i orki. Po dotarciu do Eqip Sermia z bliska będziemy mogli
podziwiać ten majestatyczny lodowiec z pionową ściana
o wysokości ponad 60 metrów, która wpada bezpośrednio
do fiordu. Badanie tego lodowca stanowiło powód wysłania
kilku wypraw polarnych prowadzonych przez francuskiego
glacjologa Paula Émile Victora. Po południu wrócimy do
Ilulissat, skąd o zachodzie słońca będziemy mogli podziwiać
rozpościerający się wyjątkowy widok na wyspę Disko na
zachodzie i czapę polarną na wschodzie. Będzie to również
świetna okazja, aby dodatkowo spróbować obserwować
humbaki, które zamieszkują zatokę o tej porze roku. Tego
dnia spędzimy na statku w zależności od pogody i przeszkód
na naszej drodze – gór lodowych – od 7 do 10 godzin.
Wieczorem odpoczynek i kolacja.
Hotel Hvide Falk 3* lub odpowiednik kategorii
 
8. DZIEŃ: ILULISSAT – KANGERLUSSUAQ
Po śniadaniu pożegnamy się z naszym francuskim towarzyszem, a zarazem naukowym przewodnikiem. Poranny lot
do Kangerlussuaq, miasta położonego dalej na południu
Grenlandii. Na lotnisku czekać na nas będzie nasz lokalny
przewodnik i opiekun lokalnego biura podróży. Zakwaterowanie w hotelu, obiad.
Dzień ten będzie inny od poprzednich. Poświęcony w całości chodzeniu i zwiedzaniu największej na półkuli północnej
czapie lodowcowej. Wczesnym popołudniem pojazd terenowy
przewiezie nas przez tundrę do morenowych przestrzeni
przylegających do polarnej czapy lodowej. Będziemy chodzić
po tym mineralnym chaosie w martwej części lodowca. Postaramy się zaobserwować renifery i woły piżmowe, kultowe

grenlandzkie zwierzęta żyjące w dużej koncentracji na tym
obszarze. Jeżeli dopisze nam szczęście spotkamy lisy polarne, być może też polarne wilki i zające polarne, gronostaje
i inne. Niektórzy czasem maja okazję zobaczyć sowę śnieżną.
4 godziny transportu gąsienicowym, przystosowanym do
poruszania się po czapie lodowcowej, pojazdem terenowym
(może spotkamy niedźwiedzie polarne). 1 godzina marszu
na czapie polarnej, różnica wysokości: +150 m/-150 m. Po
południu powrót do hotelu, czas wolny, kolacja.
Hotel Kangerlerssuaq 3*
 
9. DZIEŃ: KANGERLERSSUAQ – KOPENHAGA
Po śniadaniu czas wolny. Okazja do zwiedzenia pieszo okolicy
z licznymi w tym rejonie potokami i rzeczkami. W pobliskiej
tundrze na pewno spotkamy woły piżmowe i renifery. Po
obiedzie odprawa na lotnisku. Lot do Kopenhagi odbędzie się
wczesnym popołudniem. Nocleg w Kopenhadze w znanym
nam już hotelu, fakultatywne wyjście na miasto i powrót do
cywilizacji lub kolacja i odpoczynek w hotelu (sauna, basen)
Hotel Park Inn by RADISSON Copenhagen Airport 3*/basen
Uwaga: lot powrotny do Danii można odbyć w nocy, w zależności od pogody. Program lub plan podróży mogą ulec
zmianie w zależności od pogody, warunków lodowych.
 
10. DZIEŃ: KOPENHAGA – WARSZAWA
Po śniadaniu transfer na lotnisko i lot do Warszawy. Po
wylądowaniu pożegnanie się grupy.
TERMIN I CENY: 

10 DNI

29.06.2019–08.07.2019

5650 EUR

24.08.2019–02.09.2019

5650 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• bilety lotnicze na trasie Warszawa – Kopenhaga – Grenlandia
i z powrotem*
• 9 nocy w hotelach 3* ze śniadaniem
• transfery z i na lotnisko na Grenlandii
• lot wewnętrzny grenlandzki, rejsy statkiem, pojazdem
śniegowym
• obecność francuskiego glacjologa jak i pomoc lokalnych
przewodników
• polski pilot wycieczki
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• transfery z i na lotnisko w Kopenhadze
• obiady, kolacje i napoje podczas całego pobytu
• potrzeby własne
• dopłata do jedynki 700 EUR
** Podana cena oparta jest między innymi, na niektórych klasach rezerwacji
w liniach lotniczych obsługujących Grenlandię. Wyznaczona klasa może nie
być dostępna w momencie rezerwacji, w takim przypadku może zaistnieć
potrzeba zmiany ceny wycieczki za dopłatą o różnice w bilecie lotniczym.

Podstawowe zasady:
1. Luźne ubranie
Wybrać ubrania, w których czujemy się dobrze i nie nosić
ubrań zbyt ciasnych.
2. Odzież izotermiczna lub wodoodporna
Wybrać odpowiednie materiały dla odpowiednich warstw.
3. Końce
Duża część ciepła jest tracona przez głowę, stopy i dłonie.
Zasada trzech warstw również obowiązuje.
4. Ubierać się i rozbierać się
Musimy wiedzieć, jak zakładać i zdejmować różne warstwy
odzieży w zależności od sytuacji.
5. Unikać wilgoci
Musimy nauczyć się “tworzyć” ciepło, czyli pozostawać w ruchu jednocześnie unikając pocenia się…
Lista niezbędnej odzieży:
Dla wędrówki:
Pierwsza warstwa:
2 cienkie T-shirty – z polipropylenu, polaru lub wełny
1 długie slipy – polipropylen, polar lub wełna (na noc)
1 do 2 koszul z długim rękawem – z polipropylenu, polaru
lub wełny (na zimne dni, transfery łódek)
2 pary cienkich skarpet – polipropylen lub wełna
2 do 4 par grubych skarpet – z polipropylenu lub wełny
Druga warstwa:
1 lekki polar
1 kurtka puchowa – naturalny lub syntetyczny puch lub
gruby polar lub polar – wełna
1 spodnie turystyczne
Trzecia warstwa:
1 lekka kurtka przeciwwiatrowa typu Gore-Tex lub odpowiednik
1 overtrousers – typ Goretex lub równoważny
1 czapka – polar lub wełna
1 para polarowych rękawiczek z propylenu lub polaru
1 para butów górskich
1 para lekkich butów/tenisówek (do obozu, opcjonalnie)
1 para sandałów lub Crocs do hotelu
1 kapelusz lub czapka (z dużym daszkiem) i moskitierą
1 tkanina lub arkusz jedwabiu lub śpiwór zapewniający komfortową temperaturę 15°C okulary przeciwsłoneczne indeks 4
Uwaga:
1. Lot powrotny do Danii można odbyć w nocy, w zależności
od pogody. Program lub plan podróży mogą ulec zmianie
w zależności od pogody, warunków lodowych.
2. Ponieważ w ciągu dnia nie będzie możliwości zjedzenie
obiadu w terenie w restauracji, tylko będzie istniała możliwość piknikowania, ze względu, że na Grenlandii wszystko
jest sporo droższe niż w Europie a wybór zdecydowanie
uboższy, doradza się wziąć prowiant suchy z Polski w ramach możliwości limitowanych ciężarem bagażu przez
linie lotnicze (sery, wędliny, itp.)
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HAWAJE – POLINEZJA FRANCUSKA
W RYTMIE TAŃCA HULA OD 8 OSÓB

16 DNI

� Najpiękniejsze plaże świata zwane „Rajem Pacyfiku” � Hawajski „Pierścień Ognia” � Czarna wulkaniczna plaża
� Obserwowanie wielorybów � Największy na świecie aktywny wulkan tarczowy przewyższający swa wysokością Mt Everest
� Tętniące życiem wyspy koralowe Bora Bora � Możliwość realizacji tylko części Hawajów lub tylko Polinezji Francuskiej
 1. DZIEŃ: WARSZAWA – HONOLULU
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im.
F. Chopina w Warszawie – hala odlotów przy stanowisku
OPAL TRAVEL. Wylot do Honolulu. Przylot do Honolulu.
Transfer do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny na odpoczynek lub spacery po mieście. Nocleg.
 2. DZIEŃ: HONOLULU – OAHU
Wycieczka objazdowa dookoła wyspy Oahu. Postój przy
najpiękniejszych plażach, gdzie będzie możliwość kąpieli
w oceanie, obok straganów z tradycyjnym rękodziełem oraz
lokalnymi przysmakami. Wizyta na plantacji ananasów Dole
Co., na plantacji trzciny cukrowej oraz przy hodowli krewetek.
Podziwianie kompleksu Świątyni Mormonów oraz spacer
przy najsłynniejszych plażach surfingowych. Przejazd do
malowniczego wodospadu Sacred Falls, który ukryty jest
pośród tropikalnego lasu. Podziwianie malowniczych formacji
klifów w dolinie Kahana. Wizyta w japońskiej świątyni Byodo
In, zbudowanej w 1968 roku.
 
3. DZIEŃ: HONOLULU – WIELKA WYSPA (HAWAII)
– HONOLULU
Czas wolny lub opcjonalnie wycieczka na wyspę Hawaii.
Transfer na lotnisko. Przelot na największą wyspę archipelagu,
Hawaii, nazywaną Wielką Wyspą. Podziwianie najwyższych
na wyspach wodospadów Akaka, Hilo Rainbow i Bowling
Pots. Niewątpliwie największą atrakcją tego dnia będzie
zwiedzanie Parku Narodowego Hawaii Volcanos, gdzie zobaczyć można słynną wulkaniczną, czarną plażę Punaluu.
Obserwacja dymiących wulkany i krateru Kilauea. Wieczorem
powrót na nocleg do Honolulu. Koszt wycieczki: 530 EUR
 4. DZIEŃ: OAHU
Kolejny dzień objazdu wyspy Oahu. Wycieczka do pięknie
położonej miejscowości Kailua, wizyta w oceanarium Sea
Life Park. Możliwość wypoczynku na plaży. Przejazd na
przełęcz Makapuu. Podziwianie złoża lawy z pobliskiego
wulkanu Koko i imponującego gejzeru Blowhole. Przejazd
nad zatokę Hanauma. O tutejszej plaży Hawajczycy mówią,
że jest najpiękniejszą na całym archipelagu Hawajów. Uroku
temu zakątkowi dodają pobliskie rafy koralowe i ogromna
ilość tropikalnych ryb. Ostatnią atrakcją dnia będzie wulkan
Diamond Head. Ze szczytu góry podziwiać można panoramę
Honolulu i wypoczynkową miejscowość Waikiki.
 5. DZIEŃ: HONOLULU – PEARL HARBOR
Wyjazd do Pearl Harbor. Wyświetlony zostanie tu film poświęcony japońskiemu nalotowi na bazę amerykańskiej floty,

które to wydarzenie spowodowało przystąpienie USA do
II wojny światowej. Następnie rejs statkiem pod pomnik postawiony nad zatopionym pancernikiem Arizona upamiętniający to wydarzenie. Powrót do centrum miasta i zwiedzanie
malowniczej dzielnicy Chinatown: odwiedziny w świątyni
chińskiej i japońskiej. Wizyta w tropikalnych ogrodach Fostera, pałacu królowej Lolani i najstarszym kościele na wyspie.
Kontemplacja pod pomnikami królowej Liliuokalani i króla
Kamehameha. Przejście do Aloha Tower – słynnej latarni
morskiej. Na koniec dnia zwiedzanie muzeum marynistyki.
 6. DZIEŃ: HONOLULU – MAUI – HONOLULU
Czas wolny lub wycieczka fakultatywna na Maui. Transfer na
lotnisko. Przelot na drugą, co do wielkości, hawajską wyspę
Maui. Pobyt przy najstarszym uśpionym wulkanie na ziemi,
Haleakala, który znajduje się na terenie parku narodowego
o tej samej nazwie. Krawędź krateru sięga na wysokość
3055 m n.p.m., a jego średnica wynosi 3,2 km. Wewnątrz widoczne są mniejsze kratery i wysokie na niemal 300 m stożki
popiołów. Zwiedzanie parku Lao Needle Valle, a następnie
ogrodów botanicznych. Obserwacja wielorybów na plaży
Olawalu. Przejazd do dawnej stolicy – Lahaina. Zwiedzanie
japońskiej świątyni z posągiem Buddy. Wieczorem powrót
do Honolulu, nocleg. Koszt wycieczki: 530 EUR
 7. DZIEŃ: HONOLULU
Czas wolny z możliwością fakultatywnego wyjazdu do skansenu prezentującego bogactwo kultury ludności zamieszkującej Hawaje lub odpoczynek na jednej z najsłynniejszych
plaż Honolulu (Waikiki Beach). Nocleg.
 8. DZIEŃ: HONOLULU – PAPEETE
Transfer na lotnisko. Przelot na Polinezję Francuską, na największą z wysp Tahiti. Przylot do stolicy Tahiti – Papeete.
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
 9. DZIEŃ: PAPEETE – OBJAZD TAHITI
Śniadanie. Półdniowe zwiedzanie wyspy. Powrót do hotelu.
Plażowanie. Nocleg.
 10. DZIEŃ: PAPEETE – OBJAZD TAHITI – MOOREA
Śniadanie. Transfer do przystani, rejs promem na wyspę
Moorea. Transfer do hotelu. Odpoczynek w resorcie na
wybrzeżu. Nocleg.
 11. DZIEŃ: MOOREA
Śniadanie. Czas na relaks i wypoczynek. Zwiedzanie wyspy
porośniętej tropikalną roślinnością z Zatoką Cooka, uważaną
za jedno z najwspanialszych miejsc na świecie. W zatoce
kręcony był film „Bunt na Bounty”. Wizyta na plantacji wanilii,

ananasów, papai i innych owoców tropikalnych. Nocleg.
 12. DZIEŃ: MOOREA – BORA BORA
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot na wyspę Bora Bora.
Transfer do hotelu.
Zakwaterowanie i czas wolny na odpoczynek. Nocleg.
 13. DZIEŃ: BORA BORA
Śniadanie. Wypoczynek na plażach Bora Bora, podziwianie
niesamowitych kolorów wody otaczającej wyspę, możliwość
obserwacji raf koralowych podczas nurkowania z fajką. Fakultatywne profesjonalne nurkowanie, wycieczka łodzią wokół
wyspy Bora Bora, w trakcie której serwowany będzie lunch
w stylu polinezyjskim. Koszt wycieczki 110 EUR. Nocleg.
 14. DZIEŃ: BORA BORA – TAHITI
Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek i relaks. Transfer na
lotnisko, przelot do Papeete na Tahiti. Transfer do hotelu.
Nocleg.
 15. DZIEŃ: PAPEETE
Śniadanie. Transfer na lotnisko, wylot do Europy.
 16. DZIEŃ: WARSZAWA
Przylot do Warszawy.
TERMIN I CENY: 

16 DNI

18.05.2019–02.06.2019

14 900 PLN + 3900 EUR

20.07.2019–04.08.2019

15 400 PLN + 3950 EUR

26.10.2019–10.11.2019

14 900 PLN + 3900 EUR

* Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN liczona wg kursu sprzedaży
EUR w RB Polbank z dnia wpłaty.

CENA OBEJMUJE:
• przeloty na trasie Warszawa – Honolulu – Warszawa, Honolulu –
Papeete – Honolulu
• z akwaterowanie w hotelu 3* na Hawajach, w hotelach 3+*/4*
na Polinezji w pokojach 2 osobowych
• ś niadania na Polinezji
•p
 rzeloty wewnętrzne na Hawaii, Maui i Bora Bora
•o
 piekę polskojęzycznego przewodnika na Hawajach i w Polinezji
Francuskiej
•w
 ycieczki uwzględnione w ofercie
• ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
CENA NIE OBEJMUJE:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
13 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia
21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na TFG)
• posiłków na Hawajach
• posiłków nie wymienionych w programie
• wydatków osobistych
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Zapraszamy
do Indii
na wypoczynek połączony
z zabiegami Ajurwedy

HINDUSTAN BEACH
RETREAT 14 dni (Varkala)

THIRUVAMBADI RESORT
14 dni (Varkala)

KADALTHEERAM AYURVEDIC
BEACH RESORT 14 dni (Varkala)

RESORT THE TRAVANCORE
HERITAGE (Chowara)

•

•

•

•
•

•

Wspieramy Centrum ,,FURAHA” od każdej podpisanej Umowy o świadczenie usług turystycznych
nasze biuro przekaże kwotę 15 USD na rzecz fundacji.
Zapraszamy również Państwa do pomocy na rzecz Centrum ,,FURAHA”

Marek Krakus – pomysłodawca i fundator Centrum „FURAHA” –
„SZCZĘŚCIE” w Kenii.
„SZCZĘŚCIE” z kenijskiej ziemi….
To niesamowite, w maju tego roku minęło już dwadzieścia lat od
momentu mojego pierwszego kontaktu z kenijską, czerwoną ziemią
i wspaniałymi ludźmi.
Dwadzieścia lat pracy wśród najbardziej potrzebujących pomocy,
najuboższych, zapomnianych przez świat dzieci z porażeniem mózgowym
i autyzmem. Najpierw w katolickiej misji Kaburugi, 45 km od Nairobi,
gdzie założyłem dzieło – Centrum Don Orione, opiekujące się dziećmi
z porażeniem mózgowym, z zespołem Downa i Autyzmem. Następnie,
od 2010 roku, praca z dziećmi z wirusem HIV w Meru, a od kwietnia
2016 kolejne wyzwanie i otwarcie Centrum Terapii Zajęciowej „Furaha”,
co w języku shwahili znaczy szczęście.
Zamiar założenia centrum Furaha od lat gościł w moim sercu całkowicie poświęconemu pracy wśród dzieci.
Obecnie w naszym Centrum, wraz z moją żoną Jadlyne i 9 współpracownikami, pomagamy 115 dzieciom z porażeniem mózgowym
i autyzmem w Meru, położonym 250 km na północ od Nairobi.
Celem naszej działalności jest przede wszystkim codzienna opieka
oraz terapia zajęciowa, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie, a nade wszystko walka z ogólnie przyjętym w Kenii,
piętnem osób niepełnosprawnych, a tym bardziej dzieci z porażeniem
mózgowym oraz ich rodzin. Rodzice, w wielu przypadkach nie akceptują swoich własnych dzieci urodzonych z urazami mózgu, uważając
je niemal za zły omen. Duża liczba dzieci urodzonych z porażeniem
mózgowym, nie ujrzała jeszcze światła dziennego, ukryta pod strzechami skromnych domków i traktowana w nieludzki sposób. Niektóre
plemiona w Kenii, szczególnie pasterskie, takie jak Masajowie, Samburu,
Turkana, Pokot nie akceptują zupełnie dzieci urodzonych z jakąkolwiek

niedoskonałością pozostawiając je na sawannie bez żadnej opieki oraz
środków do przeżycia. W dalekiej sawannie Centrum Furaha otwiera
swoje „OAZY ŻYCIA”, tym wszystkim, którzy poszukują pomocy, powiem
więcej, wybiega na przeciw tym rodzinom.
W styczniu bieżącego roku rozpoczęliśmy nowy projekt: „Terapii na
Kółkach” docierając do dzieci w odległych wioskach afrykańskiej ziemi.
Pierwsza klinika powstała w oddalonym 25 km od Meru – Mikinduri,
gdzie obecnie udzielamy terapii zajęciowej 95 dzieciom. W najbliższym
czasie pragniemy poszeżyć pole naszego działania i docierać do jeszcze
dalej położonych rejonów.
Nasze „Nieprzeciętne Dzieciaki”, bo tak je nazywamy w Furaha
– „exceptional”, nie chcąc używać terminów świata: specjalnej troski,
upośledzonych umysłowo, mogą się teraz cieszyć bezpłatną, fachową
opieką i terapią zajęciową dwa razy w tygodniu.
Jeszcze w tym roku pragniemy założyć nasza fundację w Polsce.
Nasze Centrum istnieje dzięki pomocy darczyńców, którzy otwierają
swoje serca na potrzeby tych najbardziej zapomnianych „Nieprzeciętnych
Dzieciaków” w Kenii.
Ty też możesz do nich należeć, poprzez pomoc w projekcie „Podaj
Mi Rękę” popularnie nazywanym w Polsce, duchową adopcją dziecka
w Kenii. Oczekujemy również na woluntariuszy: specjalistów terapii
zajęciowej, kwalifikowanych nauczycieli ze szkół specjalnych oraz innych
ludzi chętnych i gotowych do pracy.
O więcej informacji na temat
naszego projektu „PODAJ MI RĘKE”
skontaktuj się z nami już dziś:
info@furahacentre.org
www.furahacentre.org
Furaha Day Centre for Exceptional Children

OPAL TRAVEL UZALEŻNIAMY OD PODRÓŻY.
E GZOT YC Z NE WYPR AWY
� „ Prawdziwe podróże” to nasza specjalność! Kameralne grupy (8–15 osób) gwarantują odbywanie podróży
we własnym tempie i w miłym towarzystwie
�	Różnorodność: co roku proponujemy nowe, niebanalne kierunki wyjazdów i programy, które sami z pasją
układamy i osobiście sprawdzamy.
�	Pewność: starannie dobieramy każdy element podróży. Korzystamy tylko ze sprawdzonych hoteli,
doświadczonych pilotów i wiarygodnych przewoźników
�	Transparentne ceny: wybierając każdą z naszych wypraw są Państwo informowani w prosty i jasny sposób
o wszystkich opłatach. Ceny nie zawierają ukrytych kosztów.
P O DRÓŻ E S ZYTE NA M I AR Ę
�	Doświadczenie: organizowanie indywidualnych wypraw na 7 kontynentów to nasza specjalność
i pasja od ponad 26 lat
�	Spełnione podróżnicze marzenia: czy mają Państwo własny pomysł na wyprawę za najdalszy horyzont?
W OPAL TRAVEL zrealizujemy go od podstaw – znajdziemy przeloty, przewodników, odpowiednie hotele
i zaproponujemy ekscytujące atrakcje
�	Nowatorskie pomysły: wyprawa fotograficzna szlakiem plemion Papui-Nowej Gwinei? Ślub na rajskim
Bali? Rodzinny urlop w cieniu Kilimandżaro? Nie masz pomysłu? Pozwól się zainspirować.
EK S KLU Z YW NY WYPOCZYNE K
�	Plaża Marzeń: zorganizujemy absolutnie beztroski wypoczynek na najpiękniejszych plażach całego świata.
Znajdziemy idealną plażę na zaginionej wyspie, w celebryckim kurorcie, a nawet – u podnóża wulkanu.
�	Wypoczynek Deluxe: gwarantujemy noclegi w niebanalnych, kameralnych miejscach na skraju karaibskiej
dżungli i ekskluzywnych resortach renomowanych sieci Oberoi, Mandarin Oriental, Ritz-Carlton
i 4Seasons
�	Ekskluzywne rejsy: Zorganizujemy urlop na pokładzie największych i najlepszych wycieczkowców świata
i świąteczny obiad podczas rejsu przez Karaiby – bo żadne marzenie nie jest zbyt śmiałe!
TRAV E L CO NCI E RGE
�	Wyjazdy dla wymagających: usługa dedykowana najbardziej doświadczonym podróżnikom,
którzy chcą więcej zobaczyć, posmakować i doświadczyć
�	Beztroskie podróże: gwarantujemy profesjonalną opiekę nad Państwa podróżą 24h
na dobę oraz możliwość organizacji najbardziej wyszukanych atrakcji
�	Niemożliwe nie istnieje: w słowniku OPAL TRAVEL nie ma słowa
„niemożliwe”. Sprostamy każdemu, nawet najtrudniejszemu wyzwaniu
i zrobimy wszystko, by Państwa podróż była niezapomnianym
przeżyciem.
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