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PAPUA-NOWA GWINEA 

Wyprawa na Festiwal Goroka 

 
Trasa: Port Moresby – Wewak – Pagwi – rzeka Sepik – 
wioska Korogo – wioska Kanganamun – wyspa Kairiru – Mt. 
Hagen – wioska Paiya – Mindima – Kundiawa – Goroka – 
wioska Asaro – przełęcz Daulo 
 

 

 

Goroka show – festiwal odbywający się corocznie w terminie zbliżonym do Dnia Niepodległości, 
obchodzonego w Papui-Nowej Gwinei 16 września. Jest to najstarszy show w kraju. Pojawia się na nim 
blisko 100 plemion, by zaprezentować swoją tradycyjną muzykę, tańce i kulturę. Zarówno dla miejscowej 
ludności, jak i zagranicznych turystów, event ten jest największą atrakcją tego rodzaju, pomimo, że 
podobne imprezy, od niedawna, zaczęły odbywać się także w innych częściach kraju. Goroka wciąż jest 
jednak unikalnym, folklorystycznym festiwalem, podczas którego można zobaczyć członków rdzennych, 
papuaskich plemion, z malunkami na ciele i przyodzianych w tradycyjne stroje. 

 
Największe atrakcje:  

 Spływ canoe po rzece Sepik 

 Korogo i Kanganamun – wioski kultu krokodyli 

 Papuaskie tańce, ceremonie i rytuały 

 Degustacja tradycyjnej kuchni mumu 

 Spotkanie z plemionami, które jako jedne z ostatnich na naszej planecie żyją w zgodzie z naturą 

 Festiwal Goroka – barwny pokaz tańca, muzyki, tradycji i plemiennych zwyczajów 

 Asaro – tradycyjna papuaska walka, w wykonaniu błotnych wojowników 

 Główne atrakcje stołecznego miasta Papui-Nowej Gwinei – Port Moresby 
 

 Termin:     Cena:     
 06.09 – 19.09.2018r.   9915 zł + 4220 USD 
 

 
 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – wylot (-/-/-) 
Spotkanie na lotnisku w Warszawie i wylot do Papui-Nowej Gwinei. 
 
Dzień 2 Przelot do Port Moresby (-/-/-) 
Czeka nas drugi dzień w podróży do Port Moresby. 
 
Dzień 3 Port Moresby - Wewak (-/L/K) 
Po przylocie, wcześnie rano, na lotnisko w Port Moresby, czeka nas przerwa tranzytowa, a następnie 
dalszy, lokalny przelot liniami Air Niugini do Wewak. Następnie transfer do Wewak Inn Boutique Hotel i 
zakwaterowanie. Na miejscu będzie nieco czasu na odpoczynek i odświeżenie się po długiej i męczącej 
podróży. Po południu wybierzemy się na krótką, sceniczną wyprawę po okolicy, która będzie zarazem 
naszym przywitaniem z papuaską ziemią. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 
 
Dzień 4 Wewak – Pagwi – wioska Korogo – wioska Kanganamun (S/L/K) 
Tego dnia czeka nas przygoda. Wyjazd jeepami 4x4 do Pagwi, gdzie rozpoczniemy spływ motorowymi 
canoe po rzece Sepik. Pierwszym przystankiem na trasie będzie Korogo – wioska kultu krokodyli. To dość 
"dzika" wioska, gdzie turyści docierają naprawdę rzadko. Po odwiedzinach będziemy kontynuować podróż 
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do kolejnej wioski – Kanganamun. Na miejscu będziemy obserwować tradcyjne czynności, w wykonaniu 
jej mieszkańców: rytualne tańce, połów ryb, uprawa sorgo, tradycyjna sztuka rzeźbiarska. Posiłek i nocleg 
w domu przeznaczonym dla gości.  
Uwaga: należy mieć świadomość, że warunki noclegowe w wiosce są bardzo proste, ograniczają się do 
materaca na podłodze, prowizorycznej toalety i prysznica pod chmurką, bez dostępu do prądu.   
 
Dzień 5 wioska Kanganamun – Pagwi - Wewak (S/L/K) 
Po śniadaniu będziemy dalej uczestniczyć w życiu i codziennych zajęciach mieszkańców wioski. 
Będziemy świadkami tradycyjnego tańca (singsing), zobaczymy jak powstaje sago (rodzaj mączki, 
wyrabianej z wnętrza palmy sagowej), nauczymy się wyplatać kosze, a także będziemy podziwiać 
wprawną rękę rzemieślników, wykonujących rzeźby i malowidła. Odwiedzimy także Dom Duchów, zwany 
Haus Tambraun, z licznymi rzeźbami, o różnych rozmiarach i kształtach, przedstawiającymi wyobrażenia 
duchów, które na przestrzeni lat stanowiły tutejsze obiekty kultu. Następnie powrócimy łodzią do Pagwi, 
składając po drodze krótkie wizyty w kilku nadrzecznych wioskach. Z Pagwi, podążymy jeepami w dalszą 
drogę do Wewak. Transfer do Wewak Boutique Hotel. Kolacja i nocleg. 
 
Dzień 6 Wyspa Kairiru – wioska Shagur – Wewak (S/L/K) 
Po śniadaniu udamy się na plażę, chwila relaksu. Następnie, motorówką popłyniemy na wulkaniczną 
wyspę Kairiru z jeziorem kraterowym. Wizyta w kilku wioskach – m.in. Shagur (gdzie doświadczymy 
tradycyjnych tańców i śpiewów), a następnie spacer do malowniczego wodospadu. Wyprawa na Wyspę 
będzie doskonałą okazją do poznania lokalnej ludności, ich kultury i zwyczajów. Powrót do Wewak. Czas 
wolny, możliwość relaksu na plaży. Kolacja i nocleg. 
 
Dzień 7 Wewak – Mt. Hagen (S/L/K) 
Po śniadaniu udamy się na lotnisko, skąd czeka nas przelot – najpierw do Port Moresby, a następnie do 
Mt. Hagen. Na miejscu spotkanie z lokalnym przewodnikiem i transfer do lodży, położonej na zboczu góry 
Mt. Hagen, oferującej piękne krajobrazy, otoczenie bujnej, soczystej zieleni, ciszę, spokój, 
bezpieczeństwo, a także dobry standard i warunki noclegowe. 
 
Dzień 8 Mt. Hagen – wioska Paiya – Mt. Hagen (S/L/K) 
Po wczesnym śniadaniu – udamy się do wioski Paiya, gdzie weźmiemy udział w mini show. Na miejscu 
przywita nas Wódz, w towarzystwie swoich pięciu żon, dumnie eksponujących bogate zdobienia ciała. W 
tym kulturowym spektaklu weźmie udział wiele różnych grup etnicznych, prezentujących swoje tradycyjne 
tańce. Zobaczymy fazę przygotowania – malowanie twarzy, zakładanie pióropuszy z piór rajskich ptaków i 
dekorowanie ciała. Następnie czeka nas widowisko na głównej arenie, podczas którego podziwiać 
będziemy tancerzy. Na koniec będziemy świadkami inscenizacji tradycyjnego pojedynku z 
wykorzystaniem łuków i włóczni, a także ceremonii związanej ze ślubem – wymiana świni, pieniędzy i 
innych „kosztowności”. Skosztujemy także tradycyjnej kuchni, znanej jako mumu, przygotowywanej w 
podziemnych dołach, na rozżarzonych kamieniach. Będziemy degustować lokalne smakołyki, doprawione 
sosem z paproci i tropikalnych ziół. Mumu będzie okazją, zarówno dla turystów, jak i miejscowej 
społeczności, do wspólnego świętowania. Mini show w wiosce Paiya będzie autentycznym 
doświadczeniem i pozwoli bliżej poznać Papuasów i ich kulturę. Warto dodać, że tubylcy są bardzo 
przyjaznymi ludźmi, którzy uwielbiają spotkania z turystymi i odkrywanie wzajemnych kontrastów. Po 
południu powrót do lodży. Kolacja i nocleg.   
 
Dzień 9 Mt. Hagen – Goroka (S/L/K) 
Po śniadniu wyruszymy w drogę do Goroki - górskiego miasteczka, wokół którego spotkać można wioski 
plemion, które, jako jedne z ostatnich na naszej planecie, żyją w zgodzie z naturą i tradycją przekazywaną 
z pokolenia na pokolenie, stroniąc od cywilizacji i opierając się procesom globalizacji. Po drodze 
odwiedzimy plantację kawy i herbaty, a także zatrzymamy się w wiosce Mindima, gdzie odbędzie się 
ceremonia powitania przez tubylców. Po krótkim zwiedzaniu udamy się dalej do miasteczka Kundiawa, 
gdzie zjemy lunch. Droga do Goroki jest utwardzona, jednak jej stan techniczny pozostawia wiele do 
życzenia, z uwagi na intensywną eksploatację. Niemniej, podróż będzie doskonałą okazją do podziwiania 
wspaniałych krajobrazów – górzystych terenów, poprzecinanych dolinami i rwącymi rzekami. Będzie 
można także zaobserwować Papuasów, prowadzących wzdłuż drogi sprzedaż rękodzieła i innych 
drobiazgów. Po przyjeździe na miejsce - zakwaterowanie w turystycznym guesthouse. Kolacja i nocleg. 
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Dzień 10 Goroka: Show (S/L/K) 
Przejazd do miejsca, w kórym odbywać się będzie Festiwal Goroka. Festiwal ten trwa przez dwa dni i 
każdego roku angażuje ponad 50 grup etnicznych – pochodzących zarówno z gór, jak i wybrzeża Papui-
Nowej Gwinei. Przyjazd wczesnym rankiem, pozwoli obserwować przygotowania do występów. Będzie 
szansa bezpośredniego kontaktu z uczestnikami Festiwalu, zrobienia sobie z nimi kilku zdjęć oraz 
poruszenia ciekawych zagadnień kulturowych. Następnie, podziwiać będziemy część właściwą - czyli 
barwny spektakl w wykonaniu miejscowych plemion – pokaz tańca, muzyki, kostiumów, tradycji i 
zwyczajów. Po zakończeniu występów - przejazd na lunch. Po krótkim odpoczynku, wyjazd mini busem 
na zwiedzanie. W programie: punkt obserwacyjny, skąd roztacza się piękny widok na Gorokę i Dolinę 
Asaro. Wizyta w centrum kulturowym z Muzeum McCarthy'ego. Następnie udamy się na lokalny targ i do 
fabryki kawy. Zanim powrócimy do guesthouse'u – będziemy podążać trasą widokową, pośród lasów 
deszczowych, tubylczych wiosek i wiszących mostów. 
 
Dzień 11 Goroka: Show (S/L/K) 
Przejazd na Festiwal Goroka i podziwianie dalszej części plemiennych pokazów. W drugiej części dnia – 
przejazd do wioski Asaro, zamieszkanej przez Błotnych Ludzi. Lunch i przedstawienie, odtwarzające 
tradycyjną, papuaską walkę, w wykonaniu błotnych wojowników. Następnie, pokaz wytwarzania masek i 
miejscowego stylu przygotowywania posiłków. Po zakończeniu odwiedzin we wiosce - przejazd krętą 
drogą do Przełęczy Daulo. Krótki spacer po lesie deszczowym, pełnym kwitnących drzew i storczyków. 
Powrót do guesthouse'u, kolacja i nocleg. 
 
Dzień 12 Goroka – Port Moresby (S/L/K) 
Po śniadaniu przelot do Port Moresby. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem, transfer do hotelu, 
zakwaterowanie. Następnie, wycieczka po mieście i zwiedzanie największych atrakcji stolicy Papui-Nowej 
Gwinei: Muzeum Narodowe, Parlament, nabrzeże, park przyrodniczy. Wizyta na lokalnych bazarach i 
czas wolny na zakup pamiątek. Kolacja w lokalnej restauracji. Powrót do hotelu, nocleg. 
 
Dzień 13 Port Moresby – wylot (S/L/-) 
Czas wolny i szansa na ostatnie zakupy. Po lunchu w lokalnej restauracji - transfer na lotnisko i wylot do 
Polski. 
 
Dzień 14 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Port Moresby/Warszawa  

 wizę wjazdową do Papui-Nowej Gwinei, 

 03 przeloty samolotami w Papui-Nowej Gwinei - zgodnie z programem (Port Moresby/Wewak/Mt. 
Hagen, Goroka/Port Moresby,  

 noclegi w hotelach 3*, w domach typu guesthouse i w wiosce Kanganamun (dopłata do pokoju 1-
os. 1135 USD), 

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

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania, 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 spływ canoe po rzece Sepik, 

 uczestnictwo w Festiwalu Goroka, odbywającym się przez dwa dni, 

 uczestnictwo w „mini show” w wiosce Paiya, 

 bilety wstępu do zwiedzanych miejsc i obiektów, 

 usługi lokalnych przewodników, 

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

 opłaty wjazdowe do Papui-Nowej Gwinei oraz lokalne podatki i opłaty rządowe, 

 opłaty wylotowe z Papui-Nowej Gwinei, 

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

 
Cena nie obejmuje:  
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 innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji,  

 wycieczek fakultatywnych,  

 napiwków,  

 wydatków osobistych,  

 opłat za filmowanie i fotografowanie,  

 podatków na przelotach lokalnych w Papui-Nowej Gwinei, 

 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 
wiz wjazdowych. Zalecana ochrona przeciwmalaryczna zgodnie z własną oceną ryzyka. 
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