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TYBET: wyprawa na Festiwal Saga Dawa 
 
Trasa: Chengdu – Lhasa – Sera – Phabongkha – Tashi Choling – 
Takten dragphug – Chubsang – Ganden – Tsethang – Chokhorgyal 
– Lhamo’i Lhatsho – Shigatse – Sakya – Saga – Darchen/Burang – 
Kailash – Mapham Yumtsho – Rakszastal – Langar Tsho – Drira 
Phug – Dzutrul Phug – Tholing – Tsaparang – Lashan 
 
 
Saga Dawa to jedno z największych świąt, obchodzone przez 
buddystów na całym świecie. To rocznica oświecenia Buddy. Święto 

to, jest w sposób szczególny celebrowane w jednym miejscu – pod górą Kajlas, w zachodnim Tybecie. 
Kora wokół Góry Kajlas, dla tybetańskich buddystów, jest najważniejszą ze wszystkich rytualnych 
pielgrzymek. Plac w pobliżu klasztoru Tarboche jest miejscem głównych obchodów uroczystości z okazji 
święta Saga Dawa. Na miejsce przybywają setki pielgrzymów z całego Tybetu oraz liczni wyznawcy z 
Indii. Uroczystość rozpoczyna się od ceremonii religijnych. Mnisi grający na trąbach i uderzający w bębny 
intonują modlitwę, następnie prowadzą  korowód wiernych w pobliże centrum placu, gdzie, w oddzielonej 
kołem części, leży na ziemi, owinięty flagami modlitewnymi, drewniany pal. W dalszym toku ceremoni – 
pal ten zostaje przywrócony do pionowej pozycji. Coroczne opuszczanie, a następnie, wśród wiwatów i 
modlitw, ponowne stawianie drewnianego pala - jest uświęconą od ponad tysiąca lat tradycją. Ważne jest, 
aby pal został ustawiony w idealnie prostej pozycji, wówczas zwiastuje to rok dobrobytu dla Tybetu. 
 
Największe atrakcje:  

 Wizyta w Instytucie Hodowli Pandy w Chengdu 

 Lhasa – święte miasto Tybetu 

 Pałac Potala – perła architektury tybetańskiej i najbardziej rozpoznawalna budowla Tybetu 

 Shigatse – siedziba panczenlamów i tradycyjna khora wokół klasztoru Tashilhunpo 

 2,5-dniowy trekking wokół świętej dla buddystów Góry Kailash 

 Uczestnictwo w obchodach ceremonii Saga Dawa w okolicach klasztoru Treboche 

 Wspaniałe krajobrazy Płaskowyżu Tybetańskiego 

 Największy na świecie posąg Buddy - w Lashan 
 

 Termin:     Cena:     
 03.04 – 21.04.2018r.   5795 zł + 4230 USD 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Chengdu (-/-/-) 
Wylot z Warszawy, przelot do Chin.  
 
Dzień 2 Chengdu (-/-/-) 
Przylot do Chengdu, przejazd do hotelu. Następnie wizyta w Instytucie Hodowli Pandy, możliwość 
zobaczenia pandy będącej symbolem Chin, uważanej za skarb narodowy. 
 
Dzień 3 Chengdu – Lhasa (S/-/-) 
Przelot do Lhasy, czas na krótką aklimatyzację w świętym mieście Tybetu. Następnie wizyta w Świątyni 
Jokhang (UNESCO), najważniejszym tybetańskim sanktuarium. Wybudowana w VII w.ne. liczy wiele 
komnat i ma liczne posągi, ale najważniejszy z nich to Jowo – posąg mający przedstawiać 12-letniego 
księcia Śakjamuniego, późniejszego Buddę. Spacer po Barkhor, tradycyjnym tybetańskim targ będącym 
jednocześnie miejscem pielgrzymek. 
 
Dzień 4 Lhasa (S/-/-) 
O świcie, dla chętnych, khora wokół Dziokhangu. Zwiedzanie Potala (UNESCO) – perła architektury 
tybetańskiej i najbardziej rozpoznawalna budowla Tybetu. Tworzą ją dwa główne pałace: czerwony i biały. 
Trzynaście kondygnacji, ponad tysiąc komnat i dziesięć tysięcy kaplic, to jeden z największych pałaców 
świata. Następnie khora po kręgu zewnętrznym Lingkhor: złoty posąg jaków, jezioro nagów (istot o ciałach 
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pół-węży pół-ludzi), świątynię Lukhang. Wejście na Górę Żelazną, wizyta w dzielnicy muzułmańskiej.  
 
Dzień 5 Sera – Phabongkha - Tashi Choling - Takten dragphug - Chubsang (S/L/-) 
Zwiedzanie klasztor Sera, ufundowanego w 1419r. przez jednego z uczniów mistrza Tsonkhapy. Spacer 
uliczkami klasztornego miasta i wizyta w Wielkiej Sali Zgromadzeń. Przejście (ok. 1 godz.) do świątyni 
Phabongkha, jednej z najstarszych tybetańskich świątyń, sięgających czasów króla Songtsena Gampo 
(VII w.ne.). Wejście wyżej do klasztoru Tashi Choling, następnie do pustelni medytacyjnej Takten 
dragphug i zejście do żeńskiego klasztoru Chubsang.  
 
Dzień 6 Ganden (S/L/-) 
Przejazd do klasztoru Ganden. To jeden z trzech wielkich klasztorów-uniwersytetów, gdzie w czasach 
jego świetności mieszkało i studiowało ok.3 tys. mnichów, a ufundowany został w 1409r. przez mistrza 
Tsonkhapę – założyciela buddyjskiej szkoły gelug. Khora wokół Gandenu (ok. 1,5 godz.).   
 
Dzień 7 Tsethang (S/L/-) 
Przejazd do doliny rzeki Yarlung, gdzie rezydencje mieli pierwsi królowie Tybetu i gdzie w VIIw.ne. 
narodziło się imperium tybetańskie – dynastia Jarlung. Udamy się do Tsethang, największego miasta 
prowincji Lhoka. Odwiedziny „doliny królów”, gdzie pochowani są dawni królowie Tybetu, od ósmego 
począwszy. Zobaczymy pałac Yumbulagang – siedzibę dawnych władców i najstarszy pałac Tybetu. 
 
Dzień 8 Chokhorgyal – jezioro Lhamo’i Lhatsho (S/L/-)  
Przejazd do klasztoru Chokhorgyal wybudowanego przez II Dalajlamę, gdzie zobaczymy jego 
pozostałości i dalej do jeziora widzeń Lhamo’i Lhatsho. Jezioro widzeń położone na wysokości 4790 m 
n.p.m., to jedno z najbardziej mistycznych miejsc w całym Tybecie, poświęcone gniewnemu aspektowi 
bogini Palden Lhamo.  
 
Dzień 9 Shigatse (S/L/-) 
Wyjazd w kierunku miasta Shigatse, siedziby panczenlamów – drugiej po dalajlamach najważniejszej linii 
inkarnacji buddyjskiej szkoły gelug. Po przyjeździe spacer po mieście i tradycyjna khora – obejście wokół 
klasztoru Tashilhunpo wybudowanym przez Genduna Gjatso – I Dalajlamę w 1447r. 
 
Dzień 10 Sakya – Saga (S/L/-) 
Rozpoczniemy przejazd do Tybetu zachodniego. Po drodze wizyta w klasztorze Sakya wybudowanym w 
1073r., będącym siedzibą buddyjskiej szkoły sakya, pierwszej szkoły, której głowy były faktycznymi 
władcami Tybetu za czasów mongolskich najazdów czyngisydów. Nocleg w Saga. 
 
Dzień 11 Tybet zachodni – Darchen/Burang (S/L/K)  
Podczas dalszego przejazdu w kierunku Tybetu zachodniego, mijamy niezwykle malownicze tereny 
najsłabiej zaludnionej części Tybetu. Piękne krajobrazy Płaskowyżu Tybetańskiego to doskonałe miejsce 
do fotografowania. Nocleg w Darchen (wrota dla pielgrzymek do świętej Góry Kailash) lub w Burang. 
 
Dzień 12 Kailash – Treboche Flagpole: Saga Dawa - Mapham Yumtsho – Rakszastal - Langar Tsho 
- Drira Phug (S/L/K) 
Kailash (6638m n.p.m.), to święta góra dla buddystów, sziwaitów, dżinistów i wyznawców religii bon. Dla 
sziwaitów to siedziba Śiwy utożsamiana z Górą Meru, stanowiącą centrum wszechświata. Dżiniści 
uważają ją za miejsce, gdzie pierwszy tirthankara Adinatha osiągnął przebudzenie, dla buddystów to 
jedno z miejsc, gdzie medytował Budda Śakjamuni, a dla wyznawców bonu to miejsce, gdzie zstąpił z 
nieba założyciel tej religii Tonpa Sienrab. Tu swe źródła mają cztery wielkie rzeki Azji: Indus, 
Brahmaputra, Satledź i Karnali. Zobaczymy wielkie święte jeziora: Mapham Yumtsho, Rakszastal , Langar 
Tsho. W Darchen rozpoczęcie 2,5-dniowego trekkingu wokół Góry Kailaś. Tego dnia obchodzone będzie 
jedno z najważniejszych świąt buddyjskich, Saga Dawa – celebrowane na pamiątkę oświecenia Buddy. 
Dotrzemy w pobliże klasztoru Treboche, gdzie będziemy świadkami tradycyjnej, uświęconej ceremonii 
stawiania drewnianego, owiniętego flagami modlitewnymi, pala. Nocleg w namiotach w okolicy klasztoru 
Drira Phug.  
 
 
Dzień 13 Kailash - Dzutrul Phug (S/L/K) 
Kontynuacja trekkingu wokół Góry Kailash, podziwianie zachwycających widoków zachodnich krańców 
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Tybetu. Możliwość spotkania wielu tybetańskich pielgrzymów, dla których przejście tej khory jest często 
tym, czym dla muzułmanów odwiedziny w Mekce. Nocleg w namiotach w okolicy klasztoru Dzutrul Phug.  
 
Dzień 14 Kailash – Darchen (S/L/K) 
Zakończenie trekkingu wokół Góry Kailash, powrót do Darchen.  
 
Dzień 15 Tholing/Zanda (S/L/K) 
Przejazd w kierunku granicy z Indiami do miasta Tholing/Zanda (3725 m n.p.m. Znajdziemy się na terenie 
tajemniczego królestwa Guge, powstałego w IX w., gdy w Tybecie środkowym panował Langdarma, 
ostatni król dynastii Jarlungu. Po jego zabójstwie i upadku dynastii rozpoczął się podział dzielnicowy 
Tybetu, a mnisi buddyjscy schronili się w Guge. Królestwo Guge upadło po 1630r., po podbiciu przez 
Ladakh.  
 
Dzień 16 Tholing – Tsaparang (S/L/K) 
Zwiedzanie założonego w 996r. klasztoru Tholing. Dziś, miasto jest dość odizolowanym chińskim punktem 
wojskowym, lecz niegdyś było stolicą królestwa. W XVII w. stolicę przeniesiono do Tsaparang. Dziś 
pozostały bajkowe ruiny zamku, labirynty jaskiń, przejść, komnat i balkonów, z których jest przepiękny 
widok na dolinę.  
 
Dzień 17 Lhasa (S/-/-) 
Wcześnie rano przejazd na lotnisko do Sengge Khabab (Ali/Ngari) i przelot do Lhasy. Po przylocie 
transfer do hotelu, czas wolny. 
 
Dzień 18 Chengdu – Lashan (S/-/-) 
Transfer na lotnisko, przelot do Chengdu. Po przylocie przejazd do Lashan, gdzie zobaczymy największy 
na świecie Posąg Buddy (UNESCO), mierzący 71 m. wykuty w zboczu klifu u zbiegu rzek Minjiang, Dadu i 
Qingyi. Jego budowę rozpoczęto w 713r pod nadzorem chińskiego mnicha Haitong, który miał nadzieję, 
że Budda uspokoi wzburzone wody rzek nękające żeglujące w dół rzeki statki.  
 
Dzień 19 Warszawa (-/-/-) 
Przelot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa/Chengdu/Warszawa,  

 03 przeloty wewnętrzne zgodnie z programem,  

 wizę wjazdową do Chin, 

 noclegi w hotelach 3*; poza Lhasą i Shigatse noclegi w hotelach klasy turystycznej lub tzw. 
guesthousach; w namiotach podczas trekkingu (dopłata do pokoju 1-os. 595 USD),  

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja); suchy prowiant podczas trekkingu,   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 usługi lokalnych przewodników,  

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

 opłatę wjazdową do Chin oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 opłatę wylotową, 

 pozwolenie na wjazd do Tybetu, 

 specjalne pozwolenia na wjazd do rejonu Lhamoi Lhatso i Ngari, 

 opłaty administracyjne i ekologiczne za wejście do rejonu Kailash,  

 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. 13 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
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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 
wizy wjazdowej.  
Autor programu: F. Majkowski 
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