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BHUTAN – BANGLADESZ: wyprawa na Festiwal Jambay 
Lhakhang 
 
Trasa: (BHUTAN) Paro – Ramthangkha – Thimphu – Punakha – 
Dolina Phobjikha – Trongsa – klasztor Jambay Lhakhang – Bumthang 
- Wangdue 
(BANGLADESZ) Dhaka – Cottogram – Cox's Bazar – Bandarban – 
rejs statkiem Rocket Steamer – Hularhat – Bagerhat – Mongla – 
Sundarban 

 

          
Jambay Lhakhang – to jedna z najstarszych i zarazem najważniejszych świątyń w Królestwie Bhutanu. 
Odbywający się tutaj dorocznie festiwal Jambay Lhakhang Drup – jest jednym z najbardziej 
widowiskowych festiwali. Odbywa się ku czci Guru Rinpoche, a zarazem jako upamiętnienie założenia 
klasztoru. Główną atrakcją jest rytuał ognia oraz różnorodność tradycyjnych tańców o charakterze 
religijnym. Festiwal przyciąga każdorazowo rzesze obserwatorów – zarówno z kraju, jak i z całego świata. 
 
Największe atrakcje:  

 Bhutan – Królestwo Grzmiącego Smoka 

 Punakha, przełęcz Dochu La i trzepot modlitewnych flag 

 Bumthang – najpiękniejsza dolina Bhutanu, uczestnictwo w festiwalu Jambay Lhakhang 
Drup 

 Thimphu – Forteca Cudownej Religii (Tashichho Dzong) 

 Simtoka Dzong – najstarszy i jeden z najbardziej malowniczych dzongów w Królestwie 

 Gniazdo Tygrysa – klasztor na skalnej półce 

 Cottogram – największy port morski Bangladeszu i jedna z największych na świecie stoczni 
złomowych 

 Rajska plaża w Cox's Bazar – jedno z nielicznych miejsc na Ziemi nieskażonych masową 
turystyką 

 Niedostępny Bandarban i spotkanie z plemionami Marma i Chakma 

 Rejs statkiem pasażerskim Rocket Steamer 

 Sundarban - „dżungla na wodzie”, dom królewskiego tygrysa bengalskiego 
 

 Termin:     Cena:     
 13.10 – 30.10.2018r.   7748 zł + 3469 USD 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Dhaka (-/-/-) 
Wylot z Warszawy, przelot do Dhaki. 
 
Dzień 2 Dhaka (S/L/K) 
Przylot do stolicy Bangladeszu, Dhaki. Nocleg. Po śniadaniu zwiedzanie miasta - niezwykle kolorowego i 
tętniącego życiem. Podczas zwiedzania zobaczymy m. in.: Fort Lalbagh z czasów królestwa Mughal, 
położony tuż przy rzece Sadarghat, Shaheed Minar i Curzon Hall - części zabytkowego uniwersytetu, 
świątynię Dhakawashari oraz ogromny budynek parlamentu - cud architektury autorstwa Louisa I. Kahna. 
Kolacja i nocleg. 
 
Dzień 3 Dhaka – Paro (S/L/K) 
Przelot do Paro w Bhutanie. Po przylocie zwiedzanie: Muzeum Narodowe, Paro Dzong - ufortyfikowany 
klasztor, wzniesiony nieopodal miasta, Nymezampa - tradycyjny, drewniany most. Nocleg w Paro.  
 
Dzień 4 Paro – Ramthangkha (Taktsang) (S/L/K) 
Wyjazd do Ramthangkha i trekking do klasztoru Taktsang, zbudowanego na wysokości 3000 m n.p.m., na 
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skalnym klifie, będącego najsławniejszym i najważniejszym obiektem sakralnym Królestwa Bhutanu. 
Następnie przejazd do Drukgyal Dzong, wybudowanego w 1650r. przez Shabdrunga Ngawanga 
Namgyala, założyciela Bhutanu. Na koniec wizyta w klasztorze Tachogang. Powrót do Paro. 
 
Dzień 5 Paro – Thimphu – Punakha (S/L/K) 
Zwiedzanie Thimphu z kolorową zabudową, będącego ostoją kultury i majestatu monarchii bhutańskiej. 
Zwiedzimy King's Memorial Chorten - poświęcony pamięci trzeciego Króla Bhutanu, Tashi Chodzong (z 
zewnątrz), Instytut Sztuki i Rzemiosła, Kuensel Phodrang, Takin, wizyta na lokalnym bazarze. Zwiedzanie 
Simtoka Dzong, będącego najstarszym i zarazem jednym z najbardziej malowniczych dzongów - czyli 
warownych klasztorów Bhutanu. Przejazd przez przełęcz Dochula (3140 m n.p.m.) do Punakha (1250 m 
n.p.m.), dawnej stolicy Bhutanu. Będziemy mijać wioski Lumitsawa i Thinleygang, docierając do Doliny 
Lobesa, gdzie udamy się na wędrówkę do XV-wiecznej świątyni Chimi Lhakhang. Odwiedzimy także 
widowiskowy Punakha Dzong, na wyspie pomiędzy rzekami Pho (mężczyzna) i Mo (kobieta). W 
programie także krótkie zwiedzanie okolicy, ze zwróceniem uwagi na elementy architektoniczne, w tym 
posągi: Buddy, Guru Rinpoche i Shabdrunga Namgyala. 
 
Dzień 6 Punakha – Dolina Phobjikha – Trongsa (S/L/K) 
Wyjazd do Trongsa. Będziemy przejeżdżać przez malowniczą Dolinę Phobjikha, gdzie zatrzymamy się na 
chwilę, by odwiedzić klasztor Gangtey. Kontynuując podróż, pokonamy przełęcze: Youto La oraz Pele La 
(3300 - 3400 m n.p.m.). Kolejny postój zrealizujemy przy stupie Chendebji Chorten, zbudowanej w stylu 
nepalskim w XVIII w. Dalej, przejazd malowniczą, górską drogą do Trongsa Dzong, jednego z 
najciekawszych klasztorów w Bhutanie, mieszczącego w sobie labirynt przejść i korytarzy oraz 23 
świątynie poświęcone bóstwom tantrycznym. Wizyta w Ta Dong, ciekawym muzeum założonym w wieży 
obserwacyjnej z 1652 r. Nocleg w Trongsa. 
 
Dzień 7 Trongsa – Jakar - festiwal Jambay Lhakhang Drup (S/L/K) 
Udamy się  do Jakar - miasta, malowniczo usytuowanego na równinie, będącego administracyjną stolicą 
regionu. Stąd, przejedziemy do klasztoru Jambay Lhakhang, gdzie będziemy uczestniczyć w obchodach 
odbywającego się festiwalu, wraz z wieczornym rytuałem ognia. Czas wolny do własnej dyspozycji 
uczestników. Powrót do hotelu w Jakar – kolacja i nocleg.  
 
Dzień 8 Jakar (Bumthang) – Trongsa (S/L/K) 
Zwiedzanie Jakar: znajduje się tu piękny Dzong Białego Ptaka, będący siedzibą władz administracyjnych 
dystryktu i wspólnoty zakonnej oraz zespół świątyń Kurjey Lhakhang, pochodzących z XIV w. Dalsza 
eksploracja najpiękniejszej doliny Bhutanu – Bumthang, stanowiącej centrum buddyzmu bhutańskiego. 
Wizyta w klasztorze Tamshing z 1501 r., gdzie zachowały się najstarsze w Bhutanie freski, a prawdziwą 
perełką jest licząca 500 lat i ważąca 50 kg metalowa kolczuga, która odpuszcza grzechy, gdy obejdzie się 
z nią na plecach klasztor trzy razy dookoła. Przejazd do Trongsa. Nocleg. 
 
Dzień 9 Trongsa – Wangdue – Paro (S/L/K) 
Po śniadaniu wyruszymy w drogę powrotną do Paro. Po drodze zatrzymamy się w zabytkowym Wangdue, 
miasteczku z XVII w., leżącym na styku trzech regionów, które odegrało kluczową rolę w jednoczeniu 
państwa. Na miejscu – transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny. Kolacja w lokalnej restauracji. 
 
Dzień 10 Paro – Dhaka – Cottogram – Cox's Bazar (S/L/K) 
Wczesnym rankiem przelot do Dhaki. Z lotniska udamy się bezpośrednio do Cox's Bazar. Czeka nas 
długa podróż, ale nagrodą jest możliwość krótkiego wypoczynku przy wspaniałej, rozciągającej się na 
przestrzeni ponad 110 km, plaży. Jest to jedno z nielicznych miejsc na świecie, które nie zostało skażone 
masową turystyką. Po drodze zatrzymamy się w Sonargaon, gdzie obejrzymy zbiory Muzeum Sztuki 
Ludowej. Zwiedzimy także niewielkie miasto Panam, o szczególnie bogatej hisotrii i kulturze. Mijać 
będziemy Cottogram (dawniej Chittagong), drugie co do wielkości miasto Bangladeszu i najważniejszy 
port morski w kraju. W pobliżu miasta podziwiać można także jedną z największych na świecie stoczni 
złomowych, gdzie żywot swój kończą wyeksploatowane statki. Wieczorem przyjazd do Cox's Bazar. 
Zakwaterowanie w resorcie przy plaży. 
 
Dzień 11 Cox's Bazar (S/-/-) 
Pobyt w hotelu przy plaży nad Zatoką Bengalską. Możliwość kąpieli w morzu, uprawiania sportów 
wodnych lub błogiego relaksu na plaży. Do dyspozycji gości infrastruktura hotelowa. Około południa – 
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krótka wycieczka do Himchori, gdzie z niewielkiego wzgórza można podziwiać wspaniałe widoki morza i 
niekończącej się plaży. Po powrocie do hotelu – czas wolny. Wieczorem zwiedzimy świątynię Rakhin, a 
następnie udamy się także na nocny rynek. Tego dnia lunch i kolacja we własnym zakresie. Nocleg w 
hotelu w Cox's Bazar. 
 
Dzień 12 Bandarban - Cottogram (S/L/K) 
Po wykwaterowaniu z hotelu udamy się do dystryktu Bandarban. Zwiedzimy Złotą Świątynię, a następnie 
udamy się w rejon wodospadów Shailopropat. Zatrzymamy się w wioskach plemion Marma i Chakma, 
zamieszkujących zbocza góry Nilachol. Weźmiemy udział w lokalnym targu, na którym ludność różnych 
grup etnicznych gromadzi się, by sprzedawać wyroby własnego rękodzieła. Dużą atrakcją, tego dnia, 
będzie także wieża widokowa Nilachal Point, z której roztacza się wspaniała panorma Bandarbanu. Dalej, 
będziemy kontynuować podróż w stronę Cottogramu, gdzie zatrzymamy się na nocleg. 
 
Dzień 13 Cottogram - Dhaka – rejs statkiem Rocket Steamer (S/L/K) 
Po śniadaniu rozpoczniemy podróż do Dhaki, docierając w godzinach popołudniowych do tłocznej, 
nadbrzeżnej dzielnicy portowej, Shadarghat. Pod wieczór wejdziemy na pokład statku Rocket Steamer, 
któym udamy się w nocny rejs do Hularhat. Nocleg na pokładzie statku w kabinach 1-szej klasy. 
 
Dzień 14 Hularhat – Bagerhat – Mongla (S/L/K) 
Wyokrętowanie w godzinach porannych w Hularhat. Następnie przejazd do pobliskiego Bagerhat - 
magicznego miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, które kryje w sobie antyczne 
mauzolea i meczety. Zwiedzanie meczetów: Shait Gumbad - zwanego świątynią 60 grobowców, Bibi 
Begni’s, Singer oraz Zinda Pir. Przejazd do Mongla, miasta położonego na skraju lasów namorzynowych 
Sundarban, największej przyrodniczej atrakcji Bangladeszu. Stąd, jeszcze tego samego dnia 
rozpoczniemy wspaniałą przygodę – udając się prywatnym statkiem wycieczkowym najpierw do 
parkowego centrum dzikiej przyrody, Karamjal, a następnie wypływając, pod opieką miejscowego 
strażnika (rangera), w głąb lasu. Nocleg na statku. 
 
Dzień 15 Sundarban (S/L/K) 
Całodniowy rejs statkiem wycieczkowym i eksploracja obszaru bujnych lasów namorzynowych. 
Sundarban to niezwykły park narodowy, chroniący obszary, o których można by najkrócej powiedzieć: 
"dżungla na wodzie". Jest to bowiem las prawie w połowie zatopiony w wodzie, pełen kanałów, przejść, 
wąskich przesmyków, w innych miejscach zamieniający się w gąszcz chaszczy, krzaków i szuwarów. 
Spotkać tu można bogactwo lokalnej fauny – w tym liczne małpy, jaszczurki i barwne ptactwo. Jest to 
także kraina legendarnego, królewskiego tygrysa bengalskiego i, niewykluczone, że uda nam się odnaleźć 
jego trop. W trakcie dnia krótkie trekkingi na lądzie. Na koniec relaks na plaży w dżungli. Wieczorem 
rozpoczniemy kurs powrotny do Mongla. Nocleg na statku. 
 
Dzień 16 Mongla – Morelganj – rejs statkiem Rocket Steamer do Dhaka (S/L/K) 
Po śniadaniu powinniśmy dopłynąć do Mongla, gdzie zakończy się nasza eksploracja Sundarbanu. 
Udamy się do pobliskiego Morelganj, skąd, znanym już nam, statkiem pasażerskim Rocket Steamer, 
będziemy wracać do Dhaki. Rejs rzecznymi kanałami w ciągu dnia, pozwoli obserwować życie toczące się 
na brzegach rzek – tego rodzaju obrazy są swoistą charakterystyką Bangladeszu i na pewno na długo 
pozostaną w pamięci. Nocleg na statku (kabiny 1-szej klasy). 
 
Dzień 17 Dhaka (S/L/K) 
Wcześnie rano dopłyniemy do portu w Dhaka. W pierwszej kolejności udamy się do lokalnej restauracji na 
śniadanie, a następnie zakwaterujemy się w hotelu, gdzie do dyspozycji będzie nieco czasu na 
odświeżenie się. Resztę dnia poświęcimy na zwiedzanie muzeów w Dhaka (m.in. Muzeum Narodowe, 
Muzeum Wojny, Muzeum Bangabandu). Na koniec wizyta na miejskim targu oraz czas wolny i możliwość 
zakupu ostatnich suwenirów. Kolacja pożegnalna w lokalnej restauracji. 
 
Dzień 18 Dhaka – Warszawa (-/-/-) 
W nocy transfer na lotnisko i wylot do Warszawy. 
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Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Dhaka/Warszawa,  

 wizy wjazdowe do Bhutanu i Bangladeszu, 

 02 przeloty samolotami w Azji - zgodnie z programem (Dhaka/Paro/Dhaka),  

 noclegi w hotelach 3* oraz w kabinach 1. klasy na statku Rocket Steamer (dopłata do pokoju 1-os. 
460 USD),  

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

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania, 

 02 rejsy stakiem pasażerskim Rocket Steamer w Bangladeszu, 

 rejs prywatnym statkiem wycieczkowym po namorzynach Sundarbanu,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 usługi lokalnych przewodników,  

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłaty wjazdowe do Bhutanu i Bangladeszu oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 opłaty wylotowe z Bhutanu i Bangladeszu,  

 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, obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.    
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 10 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 i 
wiz wjazdowych. 
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