
              Załącznik do umowy-zgłoszenia

Program wyprawy

INDIE wschodnie: wśród plemion Indii 
Czas: 24 dni

NAGALAND - ASSAM - ARUNACHAL PRADESH, a w tym Festiwal Horbill w Nagalandzie, to wyprawa autorska
przez mało znane zachodnim turystom Indie wschodnie.*

Indie wschodnie to kraina plemienna, momentami wręcz dzika, a więc idealna dla odkrywców. Jeszcze w 2011
roku ciężko było się tam przedostać. Na początku 2012 roku zniesiono specjalne zezwolenia na wjazd m.in.: do
Nagalandu.  Obecnie  Indie  wschodnie  nieco  łatwiej  eksplorować,  łatwiej  uzyskać  zezwolenie  na  wjazd  do
himalajskiego Arunachal Pradesh. Jest to więc najlepszy moment, żeby tam pojechać, gdyż Indie wschodnie
nadal odwiedza niewielu turystów.
Indie wschodnie są zupełne inne niż pozostała część kraju. Tereny zamieszkują głównie skośnookie plemiona
pochodzenia birmańskiego i tybetańskiego. Indie Wschodnie pod względem kulturowym są bliższe Indochinom
niż Indiom centralnym. Wpływy hinduizmu są tu znacznie mniejsze. Rośnie rola religii rodzimych, buddyzmu i
chrześcijaństwa. Różnorodność kulturowa jest tu niezwykle bogata, a każdy stan to inna kultura. Niejednokrotnie
nawet w obrębie jednego stanu mówi się wieloma językami i wyznaje zupełnie inną religię. Indie wschodnie to
po prostu inny świat.
Naszą wycieczkę zaczniemy od odwiedzin Parku Narodowego Kaziranga, gdzie żyje ponad 2 tys. nosorożców. Z
Assamu udamy się na północ do plemiennego stanu Arunachal Pradesh. Przejedziemy przez przełęcz Sela (4176
m n. p. m.) i dojedziemy do ,,Małego Tybetu” – krainy Tawang, gdzie żyje ludność Monpa i znajduje się jeden z
największych  na  świecie  tybetańskich  kompleksów  klasztornych.  Przez  kolejne  dni  będziemy  jechać  przez
Arunaćal Pradeś. Odwiedzimy m.in. miejscowości Ziro i Along i ich lokalnych mieszkańców. Po drodze będziemy
spotykać  kolejne  plemiona,  spacerować  po  górach  i  poznawać  lokalną  kulturę.  Dalej  popłyniemy  rzeką
Brahmaputrą i dostaniemy się pod granicę birmańską do stanu Nagaland, gdzie żyje plemię wojowników Naga.
Udamy się na spotkania z lokalnymi królami. Przez górzyste tereny będziemy jechać do stolicy stanu - Kohimy,
gdzie czeka nas wielka atrakcja  -  Festiwal  Dzioborożca (Hornbill  Festival).  Jest to największe wydarzenie w
kalendarzu Nagalandu. Podczas tego święta w Kohimie spotyka się 17 plemion wojowników Naga.

*Przejazdy na trasie nie należą do łatwych. Drogi są pełne wybojów i dziur, co stanowi istotne utrudnienie w
dotarciu do większości miejsc ujętych w programie. W związku ze złym stanem dróg czasy przejazdów na trasie
podane w nawiasach są przybliżone. Nagrodą za trudy podróży są miejsca, gdzie dociera niewielu turystów.
Wycieczka jest  przeznaczona dla osób, które odwiedziły  już Indie i  doceniają ich różnorodność i  bogactwo.
Większość czasu spędzimy w spokojnych stanach, zbliżonych kulturowo bardziej do Indochin niż do Indii.

1 DZIEŃ: przelot
Przelot z Warszawy do Delhi/Bombaju, z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych.
2 DZIEŃ: Guwahati
Przesiadka na samolot do Guwahati – stolicy stanu Assam. Nocleg w Guwahati.
3 DZIEŃ: Dirang
Wyruszamy do rejonu Tawang w stanie Arunachal  Pradesh, położonego na granicy z Buthanem i Tybetem.
Przejazd do Dirang, zamieszkałego przez ludność Monpa oraz niewielką grupę plemion animistycznych (380 km,
ok. 9 godz.). Odwiedzamy Klasztor w Dirang. Spacerujemy po lokalnym markecie. Nocleg w Dirang.
4 DZIEŃ: Tawang
Dalszy przejazd do Tawang położonego na wysokości 3040 m n.p.m. (130 km, ok. 5-6 godz.). Po drodze liczne
postoje. Przekraczamy Przełęcz Sela (4176 m n.p.m.). Tawang, zwany „Małym Tybetem” wschodnich Indii, jest
zamieszkały głównie przez ludność Monpa pochodzenia tybetańskiego. Nocleg w Tawang.
5-6 DZIEŃ: Tawang
Zwiedzanie drugiego pod względem wielkości, po Pałacu Potala w Lhasie, buddyjskiego kompleksu świątynnego.
Malowniczo położony kompleks został zbudowany pod koniec XVII wieku. Spacery po okolicy: piesza wycieczka
do klasztoru  mniszek  Gyangong Anigompa.  Na kolację  tybetańskie  pierogi  momo i  zupa  thukpa.  Nocleg w
Tawang.
7 DZIEŃ: Bhalukpong
Całodzienny przejazd do Bhalukpong (ok. 14 godz.). Nocleg w Bhalukpong.
8 DZIEŃ: Ziro
Całodzienny przejazd do Ziro w stanie Arunachal Pradesh. Po drodze odwiedzamy ogrody i plantacje herbaciane.
Zatrzymujemy się w wioskach plemienia Nishi – najliczniejszego z plemion w stanie Arunachal Pradesh. Nocleg w
Ziro.



9-10 DZIEŃ: Ziro
Ziro jest położone na niewielkim płaskowyżu otoczonym wzgórzami. Odwiedzamy Hang – największą wioskę
plemienną w Azji, zamieszkałą przez plemię Apatani. Starsze kobiety z plemienia Apatani mają wytatuowane
twarze, używają również charakterystycznych, szerokich bolców do przebijania nosów. Zwiedzanie doliny: spacer
po markecie, wizyta w muzeum. Nocleg w Ziro.
11 DZIEŃ: do Majuli
Całodniowy przejazd na wyspę Majuli (ok. 10-12 godz.).
12 DZIEŃ: wyspa Majuli
Wyspa Majuli na Brahmaputrze uważana była do niedawna za największą rzeczną wyspę świata. O wyjątkowości
wyspy decyduje obecność wisznuickich klasztorów, zwanych satrami, z których każdy słynie z innych tańców i
rytuałów. Wieczorem wizyta na markecie w Kamalibari. Odpoczynek. Nocleg.
13 DZIEŃ: Sivsagar
Przejazd do Sivsagar - dawnej stolicy Assamu (ok. 1,5 godz.). Zwiedzanie pozostałosci królestwa Ahomskiego,
które rządziło Assamem około 600 lat (XIII-XIX wiek): m. in. najwyższa świątynia boga Sziwy w Indiach, pałace.
Nocleg w Sivsagar.
14 DZIEŃ: Longwa
Przejazd do Nagalandu. Rejon, w którym przebywamy jest zamieszkały przez plemię Konyak, jak również Ao
Naga. Odwiedziny w okolicznych wioskach. Na nocleg jedziemy do wioski Longwa (ok. 1,5 godz.), położonej na
granicy z Birmą. Nocleg w wiosce Longwa.
15-16 DZIEŃ: Longwa, Mon
Spędzamy czas z mieszkańcami wioski i  w domu wodza. Lokalna ludność nadal żyje według tradycji  Naga i
niewielki  wpływ ma na nią „cywilizacja  Zachodu”.  Po południu pierwszego jedziemy do Mon. Drugiego dnia
dalsze zwiedzanie okolic Mon.
17 DZIEŃ: Mokokchung
Wyjazd do Mokokchung zamieszkałego przez przez plemiona Ao Naga (165 km, ok. 8 godz.). Nocleg.
18 DZIEŃ: Kohima
Przejazd do Kohimy w plemiennym stanie Nagaland (150 km, ok. 6-8 godz.). Spacer po lokalnym markecie,
wizyta na wojennym cmentarzu i w katedrze. Pierwszy dzień festiwalu. Nocleg w Kohimie.
19 DZIEŃ: Kohima, Khonoma, Mezoma
Zwiedzanie  okolic  Kohimy.  Odwiedzimy  malowniczo  położone  wioski  Kohoma  i  Mezuma.  Pierwszy  dzień
festiwalu. Nocleg w Kohimie.
20 DZIEŃ: Kohima
Drugi dzień festiwalu w Kohimie.
21 DZIEŃ: Kaziranga
Przejazd do Parku Narodowego Kaziranga (około 4 godz.)  Popołudniowa wycieczka po parku. W parku żyje
ponad dwa tysiące nosorożców jednorogich, dzikie bawoły, różne gatunki jeleniowatych. Nocleg w Kaziranga.
22 DZIEŃ: Kaziranga, Guwahati
Safari na słoniach i dżipami po terenie parku (ok. 30-35 USD). Przejazd do Guwahati. Nocleg w Guwahati.
23 DZIEŃ: Delhi/Bombaj
Przelot do Delhi lub Bombaju. Ostatnie zakupy. Nocleg.
24 DZIEŃ: powrót
Przelot do Warszawy, z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych.

Cena  zawiera: przeloty  Warszawa-Delhi/Bombaj-Warszawa,  Delhi-Guwahati,  Imphal-Delhi/Bombaj,  noclegi,
ubezpieczenie KL 45.000 EUR i NNW 20.000 PLN, transport: pociągi,  autobusy, taksówki na trasie wycieczki
(poza fakultatywnymi), zezwolenie na wjazd do stanu Arunachal Pradesh oraz Nagaland , koszty organizacyjne w
Polsce i na miejscu wyprawy, opiekę pilota, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera: wizy indyjskiej (e-visa we własnym zakresie - koszt ok. 25 USD, pomagamy w uzyskaniu e-
visy), kosztów wyżywienia (ok. 10 USD dziennie), zajęć fakultatywnych (ceny podane w programie wyprawy),
biletów wstępu, napiwków

Szczegóły dotyczące wyprawy:

• w celu  uzyskania  e-wizy  indyjskiej  należy  wypełnić  internetowy  wniosek  wizowy  na  stronie
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html,  do uzyskania e-wizy niezbędny będzie paszport  (i

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html


jego skan) ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia wyprawy z 2 wolnymi stronami oraz
aktualne zdjęcie paszportowe (w wersji elektronicznej)

• grupa od 6 do 11 osób
• dodatkowe koszty (wyżywienie, bilety wstępu, napiwki, zajęcia fakultatywne) wynoszą min. 500 USD
• noclegi  w  hotelach/guest  house  w  pokojach  2-osobowych  z  łazienkami,  bez  klimatyzacji  ale

wyposażonych w wiatrak; noclegi w wioskach w homestay’ach – bardzo proste i skromne pokoje,  często
łazienka na zewnątrz,  ciepła woda donoszona w wiaderkach  (standardy noclegów zależą od miejsca
pobytu i dostępności bazy turystycznej) 

• transport:  dżipy i taksówki wynajmowane dla grupy na większość przejazdów, autobusy (często bez
klimatyzacji), motoriksze, riksze rowerowe

• wyprawa nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej 
• szczepienia nie są obowiązkowe lecz zalecane: żółtaczka A i B, błonica tężec, polio, dur brzuszny
• może pojawić się choroba wysokościowa
• profilaktyka antymalaryczna: ryzyko zarażenia malarią niewielkie 
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