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Załącznik do umowy-zgłoszenia 
 
 
Program wyprawy 
 
INDIE: Ladakh, Kaszmir 
 
Cena: 6.800 zł 
Czas: 26 dni 
Termin:  
 
 
 
Podróż przez himalajskie stany Indii. Naszym głównym celem jest himalajska kraina Ladakh i 
jej okolice. Podczas naszej podróży zobaczymy również muzułmański Kaszmir, Himaćal 
Pradeś i sikhijski Penjab. Ladakh ze względu na charakter geograficzny i kulturowy jest 
zbliżony do Tybetu, stąd nazwa Mały Tybet. Kolorowe pasma górskie, wysokie przełęcze, 
ośnieżone szczyty i lodowce, turkusowe jeziora, klasztory buddyjskie przyczepione do 
stromych, górskich ścian tworzą niepowtarzalną atmosferę. Od setek lat życie nie zmieniło 
się tu prawie wcale, a dopiero od niedawna zaczęli przyjeżdżać turyści. W przeciwieństwie do 
Tybetu w Chinach, kultura tybetańska nie ucierpiała tu na skutek represji i zachowała się w 
swojej pierwotnej formie. 
Będziemy przemierzać najwyżej położone himalajskie przełęcze: Khardung La (5.600 m 
n.p.m.) i Chang La (5.300 m n.p.m.), odwiedzimy wiele pięknych klasztorów, chętni udadzą 
się na trekking lub na spływ Indusem. Przez całą drogę będą nam towarzyszyły uśmiechy i 
życzliwość lokalnych mieszkańców. Na początku zobaczymy zielony Kaszmir – muzułmańską 
górską krainę. Będziemy pływać łodziami po jeziorze Dal i zwiedzać stary Śrinagar. Na 
południu Himalajów wjedziemy do stanu Himaćal, który jest domem wielu pradawnych 
kultur. Buddyzm, hinduizm oraz wiele religii plemiennych mieszają się tu w bardzo oryginalny 
sposób. Zrodzone przez tysiące lat rytuały, tradycje i wierzenia trwają do dziś w swojej 
unikatowej formie, w ukrytych wśród Himalajów wioskach i klasztorach. Na koniec 
zobaczymy Złotą Świątynię – centrum religii Sikhów. 
 
  
 
1 DZIEŃ 
Przelot do Delhi, z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych. 
2 DZIEŃ – Delhi, Śrinagar 
Przylot do Delhi. Przesiadka i oczekiwanie na samolot do Kaszmiru. Lot do stolicy Kaszmiru – 
Śrinagaru, obecnie bardzo spokojnego miasta. Zakwaterowanie na łodziach na jeziorze Dal. 
Nocleg. 
3 DZIEŃ – Śrinagar 
Zwiedzanie Śrinagaru i okolic: sanktuarium hinduistyczne poświęconego bogu Śiwie – 
Shankaracharia, skąd rociągają się piękne widoki na Dolinę Kaszmiru, spacer po 
wielokondygnacyjnych, kolorowych ogrodach wybudowanych przez wielkich Mogołów, 
zwiedzanie piechotą starego miasta – drewniane meczety, domniemany grób Chrystusa. Rejs 
po jeziorze Dal lokalnymi łodziami – śikharami. Nocleg. 
4 DZIEŃ – Sonamarg 
Wcześnie rano rejs łodziami na market warzywny na jeziorze (dla chętnych). Po śniadaniu 
wyjazd samochodami do Doliny Sonamarg (2.740 m n.p.m.). Zakwaterowanie w lokalnym 
hotelu. 
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5 DZIEŃ – Sonamarg, Kargil 
Poranny trekking do podnóża lodowca malowniczą Doliną Sonmarg (około 3-4 godz.). Dolinę 
zamieszkują nomadzi z południa Indii, którzy tutaj wypasają swoje zwierzęta. Przejazd do 
tranzytowego miasteczka Kargil niedaleko granicy z Pakistanem. Po drodze mijamy granicę 
Ladakhu – przełęcz Zoji La (3.529 m n.p.m.). Krajobraz staje się coraz bardziej suchy i 
pustynny. Wjeżdżamy na Wyżynę Tybetańską. Nocleg w Kargilu. 
6 DZIEŃ – Leh 
Całodzienny przejazd z Kargilu do Leh. Jedziemy przez kolorowy, pustynny Ladakh. Mijamy 
ostatnie muzułmańskie domostwa. Pojawiają się bielone, tybetańskie domy, skalne klasztory 
(gompy). Mijamy przełęcze: Fatu La (4.094 m n.p.m.) i Namika La (3.719 m n.p.m.). Po 
drodze zwiedzamy: położony na skalnej półce klasztor Lamayuru oraz dawną stolicę Ladakhu 
– Bago. Wieczorny przyjazd do Leh. Zakwaterowanie. Nocleg. 
7 DZIEŃ – Leh 
Zwiedzanie stolicy Ladakhu – Leh: spacer po kamiennym mieście, odwiedziny licznych 
klasztorów, starego, ogromnego fortu-pałacu z XVI w. wznoszącego się nad miastem, 
wejście do świątyni Tsemo na szczycie wzgórza Namgjal. Odpoczynek, spacery po mieście, 
zakupy tybetańskiego rękodzieła i innych pamiątek w licznych sklepach i na bazarach. Na 
kolację do wyboru rozmaite tybetańskie lub hinduistyczne specjały. Nocleg w Leh. 
8 DZIEŃ – Leh 
Wycieczka do klasztorów na zachód od Leh: Alchi – jeden z najstarszych i najlepiej 
zachowanych tybetańskich klasztorów na świecie (X w.), we wnętrzu znajdują się ogromne, 
drewniane statuły Buddów, przepięknie zdobione ołtarze i wielkie kolorowe, naścienne 
mandale. Odwiedzimy też klasztory Likir, Spitok i Phuktal. Nocleg w Leh. 
9-10 DZIEŃ – Pangong Tso 
Wycieczka nad jezioro Pangong Tso – najdłuższe jezioro w Tybecie. Część znajduje się na 
terenie Indii. Przejeżdżamy przez przełęcz Chang La (5.300 m n.p.m.). Spacery nad jeziorem. 
Po drodze odwiedziny tybetańskich klasztorów: Shey – letnia siedziba władców Ladakhu z 
12-metrowym posągiem Buddy, Thikse – olbrzymi kompleks klasztorny położony na szczycie 
wzgórza. Powrót do Leh na drugi dzień. 
11-13 DZIEŃ – Nubra 
Poranny wyjazd do Doliny Nubra. Wjeżdżamy na wysokość 5.602 m n.p.m. – przełęcz 
Khradung La. Po 6 godzinach dojeżdżamy do piaszczystej i suchej doliny Nubra. Panuje tu 
bardziej gorący i suchy klimat niż w Leh. Niewielu jest tu również mieszkańców. Przyjazd do 
wioski Diskit – centrum doliny. Zwiedzanie malowniczych okolic: spacer po wydmach, 
odwiedzamy klasztory w Sumur i Diskit (najstarszy w dolinie), a także ruiny pałacu w 
Hunder. Nocleg w Diskit. 
14-16 DZIEŃ – fakultety 
Fakultety: 
-  trekking od 1 do 3 dni do wyboru (różna skala trudności!), do wyboru na miejscu 
- rafting rzeką Indus lub Zanskar (Indus – 2 stopień trudności, Zanskar – 1 stopień trudności, 
ok. 30 $) 
-  paragliding 
-  możliwość wynajęcia motoru lub roweru 
-  zjazd rowerem z przełęczy Khardung La – ponad 2 tys. metrów w dół 
17 DZIEŃ – Tso Moriri 
Wyjazd nad jezioro Tso Moriri położone na Wyżynie Tybetańskiej. Jest to jedno z najwyżej 
położonych jezior na świecie (5.300 m n.p.m.). Spacer brzegiem kolorowego jeziora. Nocleg 
w osadzie nomadów  Korzok. 
18 DZIEŃ – Tso Kar 
Podróż przez Ladakh: jezioro Tso Kar, wielki płaskowyż Maroe, przełęcz Lachlung La (5.061 
m n.p.m.). Nocleg w Keylong w krainie Lahoul lub okolicy. Kraina Lahoul znajduje się w 
stanie Himaćal Pradeś. 
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19 DZIEŃ – Keylong 
Lahoul to kraina buforowa pomiędzy skalnym, buddyjskim Ladakhiem a południowymi 
zielonymi, hinduistycznymi Himalajami. Jest tu więcej zieleni i nawet zdarzają się lasy. Religia 
i kultura to mieszanina buddyzmu i hinduizmu. Zwiedzanie doliny Lahoul: Triloknath – 
świątynia, posąg Awalokiteśwary, Udaypur – słynna drewniana świątynia dedykowana bogini 
Mrikuli (X/XI w.). Nocleg w Keylong. 
20 DZIEŃ – Manali 
Dalszy przejazd do Manali w Dolinie Kullu. Po drodze pokonujemy przełęcz Rhotang. Manali 
(2.050 m n.p.m.) to urocze, położone wśród zieleni miasteczko. Odpoczynek. Zwiedzanie 
okolic: trzykondygnacyjna, drewniana świątynia bogini Hadimby. Rejony stanu Himaćal 
Pradeś zamieszkują bóstwa, które są często powiązane ze sobą licznymi relacjami rodzinnymi 
i od nich zależy całe życie w rejonie. Zwiedzamy okoliczne Vashish słynące z drewnianych 
świątyń i gorących źródeł oraz domu rosyjskiego malarza i podróżnika – Mikołaja Reoricha. 
Wycieczka do pobliskiego Naggar – pełnego starej, tradycyjnej górskiej zabudowy. Nocleg w 
Manali. 
21 DZIEŃ – Dharamsala 
Przejazd do Dharamsali (ok. 10 godz.). Górna Dharamsala – McLeud Ganj to miejsce pobytu 
Dalaj Lamy oraz dużej społeczności Tybetańczyków, uchodźców z Tybetu. Tutaj znajduje się 
siedziba Tybetańskiego Rządu na uchodźctwie. Spacer uliczkami miasta. Nocleg. 
22 DZIEŃ – Dharamsala 
Zwiedzanie McLeud Ganj i okolic: gompy Tybetańskie, pobliska osada Bagsu z wodospadem. 
Odpoczynek. Zakupy. Nocleg. 
23 DZIEŃ – Amritsar 
Przejazd lokalnymi autobusami do stanu Pendżab, do miasta Amritsar, gdzie znajduje się 
Złota Świątynia – najświętsze miejsce religii Sikhów, a zarazem olbrzymi kompleks 
świątynny. Spać i jeść może tu każdy. Złota świątynia znajduje się na środku wodnego 
zbiornika. Codziennie rano i wieczorem odbywa się ceremonia wnoszenia i wynoszenia 
świętej księgi Sikhów, którą będziemy mieli okazję oglądać. Religia Sikhów powstała na 
przełomie XV i XVI wieku. Jest ona niezwykłą syntezą religii hinduistycznej i islamu. Nocleg 
do wyboru: w domu pielgrzyma w Złotej Świątyni lub w hotelu. 
24 DZIEŃ – Amritsar 
Zwiedzanie Amritsaru. Popołudniowy wyjazd na „ceremonię przyjaźni” do granicy 
pakistańsko-indyjskiej. To codzienne spotkanie ludności cywilnej i żołnierzy, które ma 
tworzyć dobre relacje pomiędzy tymi krajami. Wieczorny wyjazd pociągiem (sleeper class) do 
Delhi. 
25 DZIEŃ – Delhi 
Poranny przyjazd do Delhi. Dla chętnych zwiedzanie starej części Old Delhi: przejażdżka 
rikszami po zatłoczonym mieście, zwiedzanie ogromnego Czerwonego Fortu, pięknego 
meczetu Jamia Masjid (obie budowle zostały wybudowane przez Shah Dżahana – 
budowniczego Tadź Mahal). Ostatnie zakupy na Main Baazar: kadzidła, jedwabie, kosmetyki, 
rękodzieło. Odpoczynek. Nocleg. 
26 DZIEŃ 
Wylot do Warszawy z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych. 
 
 
Cena zawiera: przeloty Warszawa-Delhi-Warszawa, Delhi-Srinagar, wizę indyjską, noclegi, 
ubezpieczenie KL i NNW, transport: pociągi, autobusy, dżipy, taksówki na trasie wycieczki 
(poza fakultatywnymi), koszty organizacyjne w Polsce i na miejscu wyprawy, opiekę pilota 
 
Cena nie zawiera: kosztów wyżywienia (ok. 10 $ dziennie), zajęć fakultatywnych (ceny 
podane w programie wyprawy), biletów wstępu (70-80 $), napiwków 
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Szczegóły dotyczące wyprawy: 
 w celu wyrobienia wizy indyjskiej należy dostarczyć do biura, 30 dni przed terminem 

wyjazdu, paszport ważny min. 6 miesięcy od daty wjazdu do kraju, z 2 wolnymi 
stronami, 1 aktualne zdjęcie paszportowe, wypełniony, wydrukowany i podpisany 
wniosek wizowy 

 dodatkowe koszty (wyżywienie, bilety wstępu, zajęcia fakultatywne, napiwki) 
wynoszą około 500 $ 

 grupa od 6 do 11 osób 
 noclegi w hotelach/guest house w pokojach 2 osobowych zazwyczaj z łazienką, 

wyposażonych w wiatrak, w niektórych miejscach np. na trekkingu noclegi mogą być 
bardzo skromne (proste pokoiki w wioskach, namioty) 

 transport: pociąg sypialny 2 klasy, autobusy (często bez klimatyzacji), dżipy, 
taksówki, motoriksze 

 szczepienia nie są obowiązkowe lecz zlecane (żółtaczka A i B, błonica, tężec, polio, 
dur brzuszny) 

 profilaktyka antymalaryczna (ryzyko zarażenia niewielkie) 
 wyprawa nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej, ale wskazany jest dobry stan 

zdrowia 
 może pojawić się choroba wysokościowa 

 


