
NEPAL 
Przygoda na Dachu Świata



BHUTAN
Królestwo Grzmiącego Smoka

Niesamowite historie, 
soczysta zieleń 

i Tygrysie Gniazdo.



Nepal Never Ending Peace And Love

Niezwykła kraina ukryta wysoko w środkowej 
Azji, przyklejona do zboczy Himalajów, pełna 
uduchowionych Sadhu (to ten Pan obok na 
zdjęciu.), kadzideł, kolorowych flag, 330 mln 
bogów I bóstw i pysznych pierożków MOMO. 

Miejsce to spełnia marzenie o doświadczeniu 
niezwykłego widoku najwyższych gór na 
naszej Planecie,  gdzie  lodowe szczyty 
spotykają się z bujną  zielenią pól herbaty, 
kolorowa kultura z obecnymi na każdym kroku 
religiami – hinduizmem i buddyzmem a 
najlepsze raftingowe rzeki z najwspanialszymi 
szlakami trekkingowymi świata. 

Wszechobecna bliskość natury, uśmiech 
mieszkańców i niespotykane krajobrazy 
powodują, że ten piękny, pełen kontrastów 
kraj stanie się bliski Waszym sercom na całe 
życie!!! 



Bhutan Królestwo Grzmiącego Smoka

Maleńka kraina leżąca w sercu Himalajów.
Miejsce unikatowe i wyjątkowe.
Trochę jak z bajki. Mówi się, że mieszka tu Yeti.

Król wprowadził zamiast PKB pomiar 
Narodowego Szczęścia Brutto, mężczyźni chodzą 
w tradycyjnych sukienkach Gho, ściany zdobią... 
radosne fallusy a pierwszy turysta zawitał tu 
dopiero 40 lat temu. 

Oaza Buddyzmu i mistyki, jest tu ponad 2000 
świątyń a każdy obywatel łącznie z królem przed 
każdym ważnym wydarzeniem i podjęciem 
decyzji , konsultuje się z astrologiem.

Kiedy w latach 60 pojawiły się pierwsze 
samochody , były tak dużym zaskoczeniem, że 
ludzie próbowali karmić je sianem, sądząc, że to 
smoki. Internet i telewizja pojawiły się tu dopiero 
w 1999...Jest to jedyny kraj na świecie o ujemnej 
emisji CO2 a jego powierzchnia jest w ponad 70 
% zalesiona.



Dzień 1
Katmandu 1300 m.n.p.m.

Wczesnym rankiem przylatujemy na 
miejsce.
Transport do naszego uroczego 
hotelu w samym sercu Boudha.
Bouddhanath to największą na 
świecie stupa znana ze swoich 
wszystkowidzących oczu, uważana za 
jedną z najważniejszych buddyjskich 
świątyń na świecie i ciesząca się 
niesamowitą popularnością wśród 
pielgrzymujących do niej buddystów. 
Odpoczynek i pierwsze zapoznanie ze 
stolicą Himalajów.
Wieczorem kolacja powitalna.
Nocleg w Katmandu, 4* 



Dzień 2
UNESCO BOUDHANATH 

*Opcjonalnie:Helikopter Everest 
Base Camp, lub Everest fligtht

Dziś poznamy bliżej Boudhanath, 
Tybetańskie serce Nepalu. 
Spotkamy się tam z Buddyjskimi 
mnichami, odwiedzimy szkołę 
malowania mandali i poznamy 
tajniki medytacji.

Jeśli czas pozwoli odwiedzimy 
Świątynie Małp Swyambunath .

Nocleg w Katmandu 4*



Dzień 3
RICKSHAW RIDE, THAMEL, UNESCO 

DURBAR SQUARE 
*Opcjonalnie:Helikopter Everest Base 

Camp, lub Everest Flight

Po śniadaniu wybierzemy się na 
całodniowe zwiedzanie Katmandu, 
stolicy Nepalu, w szczególności miejsc 
obecnych na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO. Zwiedzimy 
Patan Durbar Square, 
architektoniczny cud Newaru. 
W sercu kompleksu stoi dumnie jego 
największa atrakcja – starożytny pałac 
królewski. Odwiedzimy również 
świątynię KumariGhar, która jest 
poświęcona żywej bogini Kumari.

Nocleg w Katmandu 4*
śniadanie, lunch



Dzień 4
KLASZTOR BUDDYJSKI 

NAMOBUDDHA, HIKING.

Po śniadaniu jedziemy do 
Dhulikhel, skąd rozpoczynamy nasz 
3,5 godzinny spacer, malowniczą 
i pełną uroku trasą  do 
Namobuddha, klasztoru 
buddyjskiego , gdzie spędzimy 
kolejną noc: Jeśli pogoda dopisze, 
zobaczymy piękne szczyty 
Himalajów. W klasztorze poznamy 
codzienne życie mnichów 
i będziemy mogli cieszyć się 
przestrzenią do medytacji. 

Nocleg w Klasztorze
śniadanie, lunch, kolacja



Dzień 5
KLASZTOR BUDDYJSKI NAMOBUDDHA –

PANAUTI – BHAKTAPUR (B, L)

Po porannej medytacji z mnichami 
i wspólnym śniadaniu razem z nimi, 
czeka nas kolejny hiking do 
Panauti, pięknego małego 
miasteczka o starożytnej historii. 
Poznamy tam bliżej codzienne 
życie mieszkańców i zostaniemy 
ugoszczeni przez jedną z rodzin, 
z którą zjemy wspólny tradycyjny 
obiad. W godzinach 
popołudniowych dojedziemy do 
miasta Bhaktapur – najpiękniejszej 
części doliny Kathmandu.
Nocleg w Bhaktapur
śniadanie, lunch



Dzień 6
BHAKTAPUR - KATMANDU

Dziś zwiedzimy Bhaktapur –
starożytną stolicę Królestwa Nepalu.
Zobaczymy tutaj średniowieczne 
pałace i zaułki, z których wciąż  tchnie 
historia tego magicznego miejsca. 

Jest tutaj największy dzwon w Nepalu 
i cala masa sklepików, w których 
można kupić zdecydowanie 
wszystko!

Po południu przejazd do Katmandu

Nocleg w Katmandu 4*



Dzień 7
KATHMANDU – BHUTAN – PARO –

THIMPU

Dziś czeka nas lot do Bhutanu. Lądujemy 
na jednym z najbardziej  niezwykłych 
lotnisk na świecie Paro International 
Airport, które leży na wysokości 2235 m 
n.p.m. w dolinie rzeki  otoczonej przez 
szczyty  o wysokości 5500 m. Piloci, 
którzy tu lądują i startują posiadają 
najwyższe kwalifikacje! 

Odwiedzimy słynne Ta Dzong, Rimpung
Dzong, po czym udamy się na pyszny  
lunch. Następnie pojedziemy do 
Thimphu stolicy Królestwa Grzmiącego 
Smoka. Tam odwiedzimy skansen 
tradycyjnej wioski bhutańskiej. 
Wieczorem meldujemy się w naszym 
uroczym hotelu, gdzie czeka nas kolacja 
i nocleg.
śniadanie, lunch,kolacja



Dzień 8
Thimphu - Punakha.

Po śniadaniu ruszamy na dalsze 
zwiedzanie Thimpu i okolic.
Pojedziemy na piękny punkt 
widokowy, gdzie będziemy podziwiać 
największy posąg Buddy w Bhutanie. 
Kolejnym punktem programu będzie  
Zilukha Nunnery czyli klasztor dla 
mniszek, jedno z niewielu takich 
miejsc na świecie.
Po południu czeka nas przejazd
(3 h) do Doliny Punakha Wangdi, 
do której dojedziemy przez przełęcz 
Dohula 3150 m, jeśli pogoda dopisze 
zobaczymy wiele himalajskich 
szczytów.
Nocleg w Punakha (B,L,D)



Dzień 9

PUNAKHA -WANGDIPHODRANG - PARO 

Rano po bhutańskim śniadaniu, udamy się 
na wędrówkę do zapierającego  dech 
w piersiach klasztoru Khamsum Yuelley
który spoczywa na zboczach gór doliny 
Punakha. Odwiedzimy również świątynie 
płodności Chimi Lhakhang, gdzie mnisi 
błogosławią odwiedzających wielkim, 
drewnianym fallusem – przynosi to 
podobno bogactwo, szczęście oraz 
płodność. 
Po lunchu, jedziemy w stronę Paro, będzie 
to doskonała okazja aby podziwiać wiszące 
mosty i niezwykłe krajobrazy tej okolicy.
Meldujemy się w hotelu gdzie czeka nas 
pyszna kolacja.

Nocleg w Paro  śniadanie, lunch,kolacja



Dzień  10
TREKKING DO  TAKSANG TYGRYSIEGO GNIAZDA
Wczesnym rankiem, po śniadaniu ruszamy 
w góry. 
Czeka nas 10 km trekking do słynnego 
Taktsang Lhakhang “The Tigers Lair”, 
Klasztoru Tygrysiego Gniazda, który zawisł 
na skale. Jest to jedno z najpiękniejszych 
i najświętszych  miejsc na świecie i w 
Bhutanie. 

W drodze powrotnej odwiedzimy Kyichu
Lhakhang. 

Na koniec dnia czas na zakupy, 
odwiedzimy miejsca z najpiękniejszym 
rękodziełem w całej Azji!

Wieczorem kolacja i pożegnalne ognisko 
z bhutańskimi tradycyjnymi  śpiewami, 
tańcami i zabawą!

Nocleg w Paro
śniadanie, lunch,kolacja



Dzień  11

PARO-KATHMANDU

Po śniadaniu, powoli żegnamy się z 
Królestwem Grzmiącego Smoka i udajemy 
się na lotnisko, skąd czeka nas lot do 
Katmandu.

Meldujemy się w hotelu w okolicy Thamel;

I oddajemy się błogiemu relaksowi, 
czas wolny.

Kolacja pożegnalna 

Nocleg 4*
śniadanie, kolacja



Dzień  12
Katmandu – Polska

(B)

Transfer na lotnisko 
i powrót do Polski.



OPCJONALNIE :

POLEĆ HELIKOPTEREM DO 
EVEREST BASE CAMP.

Postaw swoje stopy na 5 500 m n.p.m.
i zjedz śniadanie z widokiem na Mount
Everest.

Najpiękniejszy i najbardziej niezwykły lot
helikopterem na Świecie!

Unikalna przygoda, który pozwoli Ci
podziwiać Mt. Everest na wyciągnięcie
ręki i postawić swoje stopy na lądowisku
wzgórza Kala Patthar, słynnego Everest
Base Camp położonego na 5 500 m
n.p.m. W normalnych warunkach
potrzeba ok 2 tygodni trekkingu, aby
dotrzeć do tego miejsca, Ty dolecisz tam
w porze śniadaniowej!



Startujemy z samego rana z Katmandu. 
Na pokładzie helikoptera lecimy do 
słynnej Lukli, miejscowości w Himalajach 
położonej na 2 860 m n.p.m. 
Po krótkiej przerwie na tankowanie, 
polecimy jeszcze głębiej w Himalaje, by 
wylądować w Syangboche na 3 780 m 
n.p.m. Tu zjemy śniadanie 
z imponującym widokiem 
ośmiotysięczników. Z Mount Everest 
i wielu innych imponujących 
miejsc helikopter może zabrać w dalszą 
podróż już tylko 3 osoby, dlatego 
rozdzielamy się na dwie mniejsze grupy, 
z których każda odbędzie własny lot w 
pobliże najwyższej góry świata.



Śmigłowiec przeleci tuż obok Ama-
Dablam, południowej ściany Lhotse, nad 
samą bazą pod Everestem i wyląduje 
na Kala Patthar 5550 m – najlepszym 
punkcie widokowym na Górę Gór.

To wyjątkowe miejsce, urzeka 
wspaniałym lodowo-kamiennym 
krajobrazem, wokół którego wznoszą się 
największe góry świata i potężny 
lodowiec w dolinie Khumbu. 

To chwila, którą zapamiętasz do końca 
życia!

Ze względów bezpieczeństwa 
i zagrożenia chorobą wysokościową, 
na Kala Patthar zostaniemy około 5-7 
minut. Oczywiście w śmigłowcu będzie 
tlen do oddychania. Także na wypadek, 
gdyby śmigłowiec nie mógł wrócić na dół, 
np. z powodu załamania pogody.





Cena zawiera:
• 5 nocy w 4* hotelach w Nepalu, w tym 1 noc w 

klasztorze zakwaterowanie w pokojach 2 os.
• 4 noce w Bhutanie 
• Nepal: wszystkie śniadania, 1 x lunch, 2 kolacje, 

Bhutan – pełne wyżywienie: śniadanie, lunch, 
kolacja

• Wszystkie transfery klimatyzowanym busem
• Wszystkie opłaty wstępu do zwiedzanych 

obiektów w Nepalu i Bhutanie, 

• Wszystkie wycieczki i atrakcje wspomniane w 
programie (oprócz opcjonalnych lotów 
śmigłowcem lub samolotem)

• Lokalnego przewodnika oraz przewodnika z 
ramienia Manalay Travel,

• Organizacja wszystkich trekkingów i hikingów
wspomnianych w programie

• Wysokiej klasy Ubezpieczenie KL EUR 100 000, 
NNW EUR 4000, bagaż EUR 300

Cena wyprawy około 14 900 PLN – 3 950 USD 
(plus przeloty)

cena przy min. 10 osobach _max.12 osobach 



Cena zawiera ponadto:

• 10 dniowy soul & life coaching w ciągu dnia (od porannej superrewizji, do ćwiczeń 
grupowych oraz indywidualnych min. 4 h zegarowe dziennie) prowadzony przez dwóch 
trenerów kognitywnych

• 5 intensywnych warsztatów wiedzowych (ok. 2 h zeg. każdy)
• Całodzienną opiekę coachingowo - psychologiczną
• Proces edukacyjny prowadzący do certyfikacji na certyfikat: 
• DISCOVERY & DESIGN THINKING BY COGNITIVE SCIENCE
• Egzamin kompetencyjny w procesie certyfikacji 

Cena wyprawy około 14 900 PLN – 3 950 USD 
(plus przeloty)

cena przy min. 10 osobach _max.12 osobach 



Cena nie zawiera:

• Przelotów Warszawa- Katmandu - Warszawa Cena przelotu - będzie potwierdzana w dniu założenia. 
rezerwacji. Rezerwacje, ze względów logistycznych, najlepiej  zakładać przez nasze biuro.

• Przelotów Katmandu – Paro – koszt ok. 430 USD.
• Dopłaty do pokoju jednoosobowego – wyliczane indywidualnie.

Ponadto nie zawiera:
• Wydatków osobistych, napiwków.
• Opłat wizowych (25 $ Nepal, Jednorazowej wizy wjazdowej do Bhutanu 40 $) oraz za nadbagaż.
• Dodatkowych wycieczek i atrakcji  na miejscu. 
• Napoi do posiłków – oprócz wody.

Cena wyprawy około 14 900 PLN – 3 950 USD 
(plus przeloty)

cena przy min. 10 osobach _max.12 osobach 



Kontakt

MANALAY TRAVEL 

Dominika Manalawicz

T+48 515 909 699

E: dominika@manalay.com

http://www.manalay.com/

http://www.manalay.com/


Kontakt

BENNEWICZ 
INSTYTUT KOGNITYWISTYKI

Anna Prelewicz

T: +48 667-951-750

E: a.prelewicz@instytutbennewicz.pl

http://www.instytutbennewicz.com

http://www.instytutbennewicz.com/
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