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PAPUA ZACHODNIA – wyprawa w nieznane 
 
Jedna z największych połaci lasu deszczowego świata, spotkanie z 
ostatnimi wyizolowanymi plemionami naszej planety, nocleg w 
domach na drzewach, budowanych nawet kilkanaście metrów nad 
ziemią, poznanie codziennego życia w dżungli, polowanie na dziki, 
kąpiele w rzekach zamieszkanych przez krokodyle, spływ łodziami 
przez najdziksze partie Papui, animistyczne wierzenia, niezwykłe 
rytuały, podróż w czasie do epoki kamienia łupanego... 
 
Typ wyjazdu: zwiedzanie i wypoczynek 

 
Papua Zachodnia to wysunięta najdalej na wschód prowincja Indonezji. Rejon wręcz dziewiczy i 
przypominający świat takim, jakim był w odległej przeszłości. - Dla podróżnika jest to kraina marzeń. I nie 
chodzi tylko o dystans, jaki musimy pokonać, ale przede wszystkim o kompletną odrębność kulturową. 
Papua Zachodnia to: jedna z największych połaci lasu deszczowego świata, spotkanie z ostatnimi 
wyizolowanymi plemionami naszej planety, nocleg w domach na drzewach, budowanych nawet 
kilkanaście metrów nad ziemią, poznanie codziennego życia w dżungli, polowanie na dziki, kąpiele w 
rzekach zamieszkanych przez krokodyle, spływ łodziami przez najdziksze partie Papui, animistyczne 
wierzenia, niezwykłe rytuały, podróż w czasie do epoki kamienia łupanego... 
 
Największe atrakcje:  

 Jayapura – jedyne duże miasto po indonezyjskiej stronie Nowej Gwinei 

 Wizyta u plemion zamieszkujących rejon Doliny Baliem 

 Tygodniowy trekking przez terytoria Korowajów i Kombajów 

 Domy na drzewach 

 Plemię Dani i tradycyjne pieczenie świni w liściach bananowca   

 Wioska Sumpaima i ponad 200-letnia mumia założyciela wioski 

 Rybackie plemiona na wyspie Asei 

 Wypoczynek na Bali 
 

 Termin:     Cena:     
 20.02 – 11.03.2018r.   5290 zł + 5659 USD 
 06.11 – 25.11.2018r.   5290 zł + 5659 USD     
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Jakarta (-/-/-) 
Zbiórka w Warszawie, przelot do Jakarty. 
 
Dzień 2 Jakarta – Jayapura (-/-/K) 
Przylot do Jakarty, kolacja w hotelu. Nocny przelot do Jayapury. 
 
Dzień 3 Jayapura – Dekai (S/L/K) 
Wcześnie rano lądowanie w Jayapurze - stolicy Papui Zachodniej i jedynym dużym mieście po 
indonezyjskiej stronie wyspy. Odebranie niezbędnych pozwoleń na podróż w głąb wyspy i przesiadka na 
kolejny samolot do Dekai. Ok. 1-godzinny przelot do Doliny Baliem jest 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 małej miejscowości misyjnej z niewielkim 
lądowiskiem, dziś będącej 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 potrzebujecie na najbliższe dwa tygodnie! 
Nocleg w prostym hotelu rządowym. 
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Dzień 4 rzeka Brazza – rzeka Siretsj (S/L/K) 
Przejazd samochodem nad rzekę Brazza. Przesiadka na łódź motorową i wyprawa w dół rzeki - aż do 
osiągnięcia rzeki Siretsj. Kolacja i nocleg w jednej z wiosek plemienia Citak-Mitak. 
 
Dzień 5 Mabul (S/L/K)   
Kontynuacja wyprawy po rzece Siretsj. Trasa wiedzie w górę głównego nurtu rzeki, później w dół jednej z 
jej odnóg. Po drodze lunch w jednej z mijanych wiosek. 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 uczestnikom. Kolacja i nocleg w 
wiosce. 
UWAGA: w zależności od warunków pogodowych i godziny przelotu do Dekai, możliwe dotarcie do Mabul 
dzień wcześniej. W takim wypadku program "przesunie się" o jeden dzień do przodu, a grupa spędzi 
dodatkowy dzień w dżungli.  
 
Dzień 6-11 Trekking – Korowajowie i Kombajowie (S/L/K) 
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 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 pobytu 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, stroniące nawet od misjonarzy, którzy w ciągu ostatnich trzech 
dekad osiągają coraz większe sukcesy chrystianizacyjne pośród 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. 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.  
 
Dzień 12 Trekking (S/L/K) 
Wyruszenie w drogę powrotną. Trekking z powrotem do Mabul. Nocleg w lokalnej chacie. 
 
Dzień 13 rzeka Senggo – rzeka Brazza – Dekai (S/L/K)  
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.  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. 
 
Dzień 14 Dekai – Wamena (S/L/K) 
W godzinach porannych (godzina wylotu uzależniona będzie od warunków pogodowych!!!) przelot do 
Wameny. Zakwaterowanie, lunch. Odpoczynek po trudach przedzierania się przez dżunglę. Wieczorem 
kolacja i nocleg. 
 
Dzień 15 plemię Dani (S/L/K) 
Ok. godzinny przemarsz do słonych źródeł w Ilueramina, gdzie można zobaczyć tradycyjny sposób 
pozyskiwania przez Dani soli poprzez namoczenie liści bananowca w solance i suszenie ich później w 
domu. Dalszy przejazd samochodem na północ Doliny Baliem - do wioski Jiwica. Ok. półgodzinny 
przemarsz do wioski Sumpaima, której mieszkańcy przechowują ponad dwustuletnią, „wędzoną” mumię 
założyciela wioski. Wizyta w sąsiedniej wiosce Anemoigi, gdzie grupa zje lunch, po czym będzie 
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świadkiem tradycyjnych tańców oraz inscenizowanej „bitwy”, jaką Dani urządzają przy okazji większych 
ceremonii. „Bitwa” kończy się rytualnym zabiciem świni, którą przyrządza się potem w tradycyjny sposób: 
zapieka się ją w liściach bananowca. Późnym popołudniem powrót do Wameny, kolacja i nocleg w hotelu. 
 
Dzień 16 Jayapura – jezioro Sentani (S/L/K) 
Przelot do Jayapury, transfer do hotelu, zakwaterowanie. Zwiedzanie okolic Jayapury – Pomnik McArthura 
i Memoriał II wojny światowej, plaża w Sentani, gdzie zobaczyć można zardzewiałe wraki wozów 
pancernych z czasów II wojny  światowej, wyprawa łodzią do rybackich plemion żyjących na wyspie Asei, 
na jeziorze Sentani. Lunch i jeśli czas pozwoli, kąpiel na plaży w Base G. Powrót do Jayapury. 
 
Dzień 17 Jayapura – Bali (S/-/K) 
Przelot do Denpasar. Transfer do hotelu. Kolacja i nocleg w hotelu na Bali. 
 
Dzień 18 Bali (S/-/K) 
Czas wolny, wypoczynek. 
 
Dzień 19 Denpasar – Warszawa (S/-/-) 
Po śniadaniu przygotowanie do wyjazdu. Przejazd na lotnisko, przelot do Europy.  
 
Dzień 20 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa/Jakarta, Denpasar/Warszawa,  

 07 przelotów wewnętrznych, 

 noclegi w hotelach: 4* (Bali i Jayapura), 3* (Wamena), namioty, w lokalnych wioskach (dopłata do 
pokoju 1-os. 998 USD),  

 wyżywienie wg programu – kuchnia lokalna (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),   

 wynajęcie prywatnych łodzi na trasie do - i z Mabul, 

 wynajęcie tragarzy, rangersów, lokalnych przewodników, kucharzy etc., 

 opłacenie niezbędnych pozwoleń na podróż w głąb wyspy, 

 wypożyczenie niezbędnego sprzętu biwakowego (namioty, sprzęt do gotowania),  

 transfery i przejazdy z/do lotnisk,  

 sprzęt nawigacji satelitarnej oraz telefon satelitarny, 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 pilota/przewodnika z j. polskim podczas całego wyjazdu,  

 opłatę wjazdową oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 opłatę wylotową,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, opłat lotniskowych na przelotach 
wewnętrznych, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.   
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 8 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu.  
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