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TYBET: niezwykła wyprawa na Festiwal Shoton 
 
Trasa: Chengdu – Lhasa – Ganden – Sera – Drepung – Nechung – 
Reting – Drigung – Tsurphu – Tsethang – Samye – Gynatse – 
Kumbum – Zhalu – Shigatse – Tashilhunpo – Narthang – Lashan 
 

 

Święto Shoton jest jednym z największych świąt w Tybecie. W 
języku tybetańskim „Shoton” oznacza: „mieć jogurt” lub „spożywać 
jedzenie”. Prapoczątki tego święta odwołują się do czasów, gdy 

codzienne jedzenie nie było wcale oczywistością. Centralnym miejscem obchodów festiwalu jest 
Norbulingka, w zachodnim skraju Lhasy, tam, gdzie kiedyś była letnia rezydencja Dalajlamy. Jako 
początek święta przyjęło się uważać rozwinięcie obrazu Buddy (thangka). Ceremonia ta ma miejsce u 
stóp klasztoru Drepung i jest niezwykła. 500 m² obrazu (na 598 m² stoku) ukazuje się stopniowo, gdy 
obraz jest rozwijany na wzgórzu z tyłu klasztoru. Ceremonia nazywa się "Budda w słońcu". 

Największe atrakcje:  

 Wizyta w Instytucie Hodowli Pandy w Chengdu 

 Lhasa – święte miasto Tybetu 

 Pałac Potala – perła architektury tybetańskiej i najbardziej rozpoznawalna budowla Tybetu 

 Święto Shoton – ceremonia rozwinięcia obrazu Buddy u stóp klasztoru Drepung oraz 
centralne obchody w ogrodach Pałacu Norbulingka  

 Klasztor i zarazem Uniwersytet – Ganden 

 Dolina rzeki Yarlung – miejsce narodzin dawnego Imperium Tybetańskiego 

 Shigatse – siedziba panczenlamów i tradycyjna khora wokół klasztoru Tashilhunpo 

 Największy na świecie posąg Buddy - w Lashan 
 

 Termin:     Cena:     
 12.08 – 26.08.2018r.   5795 zł + 2679 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, stolicy historycznego Tybetu 
co najmniej od XVII w., gdy rozpoczęła się władza dalajlamów. Następnie zwiedzanie: Potala (UNESCO) 
– perła architektury tybetańskiej i najbardziej rozpoznawalna budowla Tybetu. Wybudowana na Górze 
Czerwonej w XVII w. przez regenta V Dalajlamy, choć mówi się o tym, że już w VII w. rezydował tam 
tybetański król Songtsen Gampo. Tworzą ją dwa główne pałace: czerwony i biały. Trzynaście kondygnacji, 
ponad tysiąc komnat i dziesięć tysięcy kaplic, to jeden z największych pałaców świata. 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: Shoton 
Inauguracja festiwalu u stóp klasztoru Drepung. Uczestnictwo w celebracjach w ogrodach pałacu 
Norbulingka. Czas wolny do indywidualnej dyspozycji. 
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Dzień 5 Lhasa – Ganden (S/-/-) 
Wizyta w lhaskiej światyni Ramoche, drugiej najważniejszej świątyni Lhasy, gdzie znajduje się posąg 
Jowo Mikyo Dorje, 8-letni Budda przywieziony przez nepalską księżniczkę, żonę tybetańskiego króla. Po 
południu 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. 
 
Dzień 6 Sera – Drepung – Nechung (S/L/-)  
Zwiedzanie klasztor Sera, ufundowanego w 1419r. przez jednego z uczniów mistrza Tsonkhapy. Spacer 
uliczkami klasztornego miasta i wizyta w Wielkiej Sali Zgromadzeń. Następnie odwiedzimy Drepung, 
największy klasztor świata ufundowany w 1416r. przez jednego z uczniów mistrza Tsonkhapy. Klasztor 
ten pełnił ważną funkcję polityczną, gdyż przed wybudowaniem pałacu Potala tu rezydowali dalajlamowie, 
tu znajdowała się siedziba rządu Tybetu, tu pochowani są trzej dalajlamowie (II, III, IV). W drodze do 
Drepungu lub w drodze powrotnej zatrzymamy się przy niewielkim klasztorze Nechung, siedzibie 
najważniejszej państwowej wyroczni Tybetu. 
 
Dzień 7 Reting – Drigung (S/L/-)  
Przejazd przez Płaskowyż Tybetański i wizyta w klasztorze Reting założonym w 1056r. przez indyjskiego 
mistrza Atiśę jako siedziba buddyjskiej szkoły kadam. To jeden z najpiękniej położonych klasztorów w 
całym Tybecie. Trzech lamów z klasztoru Reting pełniło w historii funkcje regentów Tybetu. Przejazd do 
doliny Drigung i tamtejszego klasztoru Drigung, który należy do szkoły kagju – jednej z czterech 
najważniejszych szkół buddyzmu tybetańskiego. Nocleg w rejonie  klasztor Terdrom. 
 
Dzień 8 Tsurphu (S/L/-) 
Przejazd wzdłuż rzeki Kyichu w kierunku Lhasy, a następnie do mieszczącego się około 65 km od stolicy 
klasztoru Tsurphu, należącego do szkoły kagju, założonego w 1187r. przez I Karmapę, najważniejszego 
lamę tej szkoły i najstarszą tybetańską inkarnację.  
 
Dzień 9 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 10 Samye – Gynatse (S/L/-) 
Wcześnie rano wizyta w najstarszym tybetańskim klasztorze Samye i uczestnictwo w porannej pudży 
(modlitwie). Po śniadaniu zwiedzanie klasztoru założonego w VIII w. przez indyjskiego mistrza 
tantrycznego Padmasambhawę, nazywanego przez Tybetańczyków Guru Rinpocze, wybudowanego na 
planie mandali. W tym klasztorze w VIII wieku wyświęcono pierwszych siedmiu tybetańskich mnichów. 
Przejazd  do Gyantse i zwiedzanie tradycyjnego tybetańskiego dzongu, jednego z największych w 
Tybecie. 
 
Dzień 11 Kumbum – Zhalu – Shigatse (S/L/-)  
Wizyta w stupie Kumbum i zwiedzanie kilkukondygnacyjnej budowli powstałej pod koniec XV w., w 
kapliczkach której zachowane zostały liczne sakralne malowidła buddyjskie. Wyjazd w kierunku miasta 
Shigatse, po drodze wizyta w fabryczce tsampy – mąki z prażonego jęczmienia. Wizyta w klasztorze 
Zhalu, należącym do szkoły sakja – pierwszej, która rządziła Tybetem za czasów mongolskich. Klasztor 
wybudowano w XI wieku i widoczne są w nim wpływy mongolskiej dynastii Juan. Po przyjeździe do 
Shigatse, siedziby panczenlamów – drugiej po dalajlamach najważniejszej linii inkarnacji buddyjskiej 
szkoły gelug, spacer po mieście i tradycyjna khora – obejście naokoło klasztoru Taszilhunpo. 
 
Dzień 12 Tashilhunpo – Narthang – Lhasa (S/L/-)   
Zwiedzanie klasztoru Tashilhunpo, wybudowanego przez Genduna Gjatso – I Dalajlamę w 1447r., który 
był siedzibą panczenlamów. Tu został pochowany I Dalajlama. Zwiedzanie kaplic i dziedzińców 
klasztornych, w tym kaplicy Maitreji – Buddy przyszłości z ponad 80-metrową statuą siedzącego Buddy. 
Wizyta w klasztorze Narthang, słynącym ze skompilowania i druku kanonu buddyjskiego. Wyjazd w 
kierunku Lhasy, po drodze odwiedziny u tybetańskich nomadów – poznanie tradycyjnego koczowniczego 
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stylu życia.  
 
Dzień 13 Lhasa – Chengdu (S/-/-)  
Występy z tradycyjnym tybetańskim tańcem i śpiewem, odwiedziny w tradycyjnej tybetańskiej tkalni 
dywanów. Transfer na lotnisko, przelot do Chengdu. 
 
Dzień 14 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 15 Warszawa (-/-/-) 
Przelot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa/Chengdu/Warszawa,  

 02 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 (dopłata do pokoju 1-os. 575 USD),  

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

 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, 

 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. 14 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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