INDIE - Ladakh – Kaszmir: wyprawa na Festiwal Hemis
Tsechu
Trasa: Delhi – Śrinagar – Kargil – Mulbekh – Lamayuru – Alchi – Leh
– Stok – Shey – Thikse – Dolina Nubra – Diskit – Matho – Pangong –
Takthok – Hemis – Namgjal Tsemo – Keylong – Manali – Shimla

Hemis Tsechu – festiwal upamiętniający urodziny Guru Rinpoche. Jest jednym z najsłynniejszych
klasztornych festiwali, odbywających się w Ladakhu. Charakteryzują go tradycyjne tańce, maski, barwne
stroje, z kolei przewodnim motywem jest walka dobra ze złem i zwycięstwo Guru Rinpoche nad
przeciwnikami buddyzmu.
Największe atrakcje:
 Delhi – tętniąca życiem, gwarna stolica Indii
 Śrinagar – miasto na wodzie
 Leh – stolica dawnego Królestwa Ladakhu
 Uczestnictwo w barwnym festiwalu Tsechu, odbywającym się w klasztorze Hemis
 Przejazd najwyżej na świecie położoną trasą, dostępną dla ruchu samochodowego
 Wysokie przełęcze i niezpomniane widoki ośnieżonych szczytów Himalajów
 Shimla – malowniczo położone miasteczko, dawna stolica Indii Brytyjskich
Termin:
13.06 – 01.07.2018r.

Cena:
4995 zł + 1939 EUR

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa – Delhi (-/-/-)
Wylot z Warszawy, przelot do Indii.
Dzień 2 Delhi (S/-/K)
Przylot do Delhi, przejazd do hotelu, nocleg. Po śniadaniu wizyta w kompleksie Qutab (UNESCO).
Podziwianie Qutab Minar – symbolu dawnej potęgi muzułmańskich władców Sułtanatu Delhijskiego.
Odwiedzimy Lodi Gardens, gdzie można podziwiać grobowce władców dynastii Lodi. Wizyta w
Czerwonym Forcie a następnie w dzielnicy tybetańskiej – Majnu Ka Tilla.
Dzień 3 Śrinagar (S/-/K)
Przelot do Śrinagaru. Po przylocie zwiedzanie Śrinagaru: główny mecze Jama Masjid wybudowany w
1672r., którego dach wspiera 370 drewnianych kolumn, meczet Hazratbal - najświętszy meczet Kaszmiru,
meczet Khanqah Mosque (z zewnątrz), jeden z najstarszych w Kaszmirze z pięknymi rzeźbieniami i
reliefami zewnętrznymi. Nocleg na łodzi na jeziorze Dal.
Dzień 4 Śrinagar (S/L/K)
O poranku rejs szikarami po jeziorze Dal. Panorama miasta i doliny ze wzgórza Shankaracharya na
szczycie którego stoi Shankaracharya mandir - hinduska świątynia, wybudowana tysiąc lat przed
nastaniem na tych terenach islamu. Wizyta w ogrodzie Shalimar Bagh oraz w ogrodzie Nishat Bagh.
Odwiedzimy świątynie Roza Bal, która kryje grób proroka o Yuz Asaf. Według niektórych przekazów, Yuz
Asaf to Jezus, który miał nie umrzeć na krzyżu lecz po przeżyciu prześladowań przybyć do Kaszmiru.
Nocleg na łodzi na jeziorze Dal.
Dzień 5 Śrinagar – Kargil (S/-/K)
Podróż jedyną drogą łączącą Śrinagar z Ladakhiem w kierunku miasta Leh. (Trasa ok. 255 km – czas
przejazdu ok. 8 godz.). Miniemy przełęcz Zoji (3529 m n.p.m.), która oddziela Kaszmir od Ladakhu.
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Ponieważ będziemy jechać wzdłuż „linii kontroli” należy spodziewać się kontroli paszportowej przez
wojska stacjonujące wzdłuż granicy. Nocleg w Kargil (2676 m n.p.m.) leżącym już w Ladakhu. To najdalej
wysunięte na północ miejsce, jakie odwiedzimy w czasie podróży.
Dzień 6 Mulbekh – Lamayuru – Alchi – Leh (S/-/K)
Trasa ok. 255 km – czas przejazdu ok. 8 godz. W drodze do Leh postój w Mulbekh (8-metrowy wizerunek
Buddy Przyszłości – Maitrei wykuty w skale). Przejazd przez przełęcze Fotu (4147 m n.p.m.) i Namika
(3700 m n.p.m.), zjazd do Lamayuru i wizyta w klasztorze Lamayuru należącym do buddyjskiej szkoły
drikung kagju. Przystanek przy klasztorze Alchi z XI w., założonym przez Rinczena Zangpo.
Dzień 7 Leh – Stok – Shey – Thikse (S/-/K)
Zwiedzanie Leh, stolicy Ladakhu. Wyprawa do wioski Stok po drugiej stronie Indusu, oficjalnej siedziby
ladakhijskiej rodziny królewskiej. Wizyta w dawnym pałacu królewskim i klasztorze w Shey, które było
niegdyś letnią rezydencją władców Ladakhu. Następnie klasztor Thikse, którego dwanaście kondygnacji i
niezliczone budynki przywodzą na myśl lhaską Potalę. W klasztorze znajduje się największy w Ladakhu
posąg Buddy Przyszłości – Maitrei.
Dzień 8 Leh – Klasztor Hemis – Leh (S/-/K)
Pobyt w Leh. Przejazd do klasztoru Hemis, mieszczącego się w odległości ok. 40 km od Leh.
Uczestnictwo w celebracjach barwnego festiwalu Hemis Tsechu. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.
Dzień 9 Leh – Dolina Nubra – Diskit (S/-/K)
Czeka nas najbardziej emocjonująca część wyprawy (Trasa ok. 150 km – czas przejazdu ok. 6 godz.).
Wjazd najwyżej na świecie położoną, dostępną drogą dla ruchu samochodowego, na przełęcz Khardungla
(5359 m n.p.m) , znajdującą się na wysokości 5359 m n.p.m. Zachwycające widoki na Dolinę Indusu,
łańcuch Himalajów oraz na dolinę. Wizyta w klasztorze Diskit, najstarszym w dolinie Nubra.
Dzień 10 Dolina Nubra – Matho - Leh (S/-/K)
Wycieczka do piaszczystych pustynnych wydm, otoczonych ośnieżonymi szczytami gór. Powrót do Leh
(Trasa ok. 150 km – czas przejazdu ok.6 godz.). Wizyta w klasztorze Matho, jedynym w Ladakhu
należącym do buddyjskiej szkoły sakja. Postój przy japońskiej stupie Shanti, skąd można oglądać
panoramę Leh.
Dzień 11 Leh – Jezioro Pangong (S/-/K)
Przejazd (Trasa ok. 245km – czas przejazdu ok. 6 godz.) przez przełęcz Changla nad jezioro Pangong,
najwyżej na świecie położone słone jezioro, leżące na granicy Indii i Tybetu. Podziwianie turkusowej tafli
jeziora i niezapomnianych widoków na ośnieżone szczyty Himalajów. Przejazd ok. 40km na bazy
noclegowej (namioty).
Dzień 12 Takthok – Namgjal Tsemo – Leh (S/-/K)
Przejazd (Trasa ok. 245km – czas przejazdu ok. 6 godz.) w kierunku Leh. Po drodze wizyta w klasztorze
Takthok. Następnie zobaczymy klasztor Namgjal Tsemo z XV w. z ogromnym posągiem Buddy
Śakjamuniego.
Dzień 13 Leh – Keylong (S/-/K)
Przejazd (Trasa ok. 255km – czas przejazdu ok. 9 godz.) w kierunku Manali. Okazja podziwiania
księżycowych widoków Płaskowyżu Tybetańskiego. Przejazd przez przełęcz Lachlung (5060 m n.p.m.) i
dojazd do Keylong (3080 m n.p.m.) w stanie Himaćal Pradeś, w dolinie Lahaul.
Dzień 14 Keylong – Manali (S/-/K)
Dalszy przejazd (Trasa ok. 250km – czas przejazdu ok. 9 godz.) do Manali. Przed dotarciem do Manali
przejazd przez przełęcz „martwych ciał” Rothang (3978 m n.p.m.), ostatnią wysoką przełęcz tej wyprawy.
Dzień 15 Manali (S/-/K)
Zwiedzanie miasta: drewniana świątynia Hidimbi Devi, wybudowana w połowie XVI w., spacer w jednym z
kilku rezerwatów przyrody, jakimi szczyci się Manal, malownicza wioski Vashisht, gdzie będzie możliwość
skorzystania ze słynnych tu gorących źródeł.

www.lachmanski.pl

ŁACHMAŃSKI TRAVEL

Dzień 16 Shimla (S/-/K)
Przejazd (Trasa ok. 280km – czas przejazdu ok.6 godz.) do Shimla, dawnej letniej stolicy brytyjskich Indii.
Po przyjeździe spacer uliczkami pięknie położonego miasteczka. Można tu zobaczyć przykłady
pobrytyjskich budowli, takich jak Christ Church czy też ratusz.
Dzień 17 Shimla – Delhi (S/-/K)
Przejazd (Trasa ok. 280km – czas przejazdu ok. 7 godz.)do Delhi. Po przyjeździe czas wolny,
odpoczynek.
Dzień 18 Delhi (S/-/-)
Po śniadaniu opuszczenie pokojów. Zwiedzanie Delhi: Rajpath – Central Secretariat, czyli polityczne
serce kraju, India Gate, będąca indyjskim grobem nieznanego żołnierza, świątynia Lotus Temple –
największa bahaistyczna świątynia Indii, świątynia Akshardham – cud architektury wedyjskiej, jedna z
największych świątyń świata, wzniesionej z piaskowca i marmuru bez użycia stali i cementu. Wieczorem
transfer na lotnisko, wylot.
Dzień 19 Warszawa (-/-/-)
Przylot do Warszawy.
Cena obejmuje:
 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Delhi/Warszawa,
 01 przelot wewnętrzny (Delhi/Śrinagar),
 wizę wjazdową,
 noclegi w hotelach 3*/4*; w namiotach (dopłata do pokoju 1-os. 457 EUR),
 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, O-obiad, K-kolacja)
 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,
 zgodę na wjazd do Ladakhu,
 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,
 rejs po jeziorze Dal,
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
 usługi lokalnych przewodników,
 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,
 opłatę wjazdową do Indii 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, obowiązkowej składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 12 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
wizy wjazdowej.
Autor programu: F. Majkowski
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