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Bhutan – Królestwo Grzmiącego Smoka  16 dni   
 

Guwahati, Samdrup Jongkhar, Trashigang, Dramitse, Mongar,  Lhuentse,  Khoma, 
Bumthang, Dolina Phobjikha,  Punakha, Thimphu, Paro 

 
Program wycieczki 

 
1 dzień  Wylot z Warszawy   
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Delhi lub Kalkuty z przesiadką.  
 
2 dzień  Delhi lub Kalkuta / Guwahati    
Przylot do Delhi lub Kalkuty. Dalszy przelot do Guwahati w stanie Assam. W miarę możliwości krótki przejazd przez miasto 

i wizyta w świątyni Sity, małżonki boga Śiwy. Nocleg w Guwahati. 
  
3 dzień  Guwahati / Samdrup Jongkhar / Trashigang    
Przejazd do miasta granicznego Samdrup Jongkhar. Po przekroczeniu granicy przejazd do Trashigang – największego 

górskiego miasta Bhutanu. Droga wiedzie wzdłuż górskiej grani, wytyczonej kamiennymi czortenami, będziemy mijać domy na 
palach, pokryte plecionkami z bambusa (przejazd do granicy ok. 3 godz., od granicy ok. 6 godz.). Nocleg w Trashigang. 
  
4 dzień  Trashigang / Dramitse   
Przejazd do majestatycznie położonego Dramitse Ogjenczoling, największego klasztoru w Bhutanie wschodnim. Wizyta 
w zamku Trashigang, leżącym nad rzeką Dangmi, a także w klasztorze Rangjung, prężnie rozwijającym się nowym ośrodku 

religijnym. W miarę możliwości (droga jest często zamykana) wizyta w klasztorze Gomphu Kora, ufundowanym przez 
Padmasambhawę. Tutaj Guru Rinpoche medytował, by podporządkować sobie demona zamieszkującego skałę. Nocleg 

w Trashigang. 
  
5 dzień  Trashigang / Mongar    
Przejazd do Mongar. Droga prowadzi w górę przez pola kukurydzy i plantacje  
bananowców, by wspinać się słynnymi serpentynami Yadi do przełęczy Kori (2450 m n.p.m.). Przejazd dostarcza mocnych 
wrażeń, ale i pięknych widoków, gdy tropikalną zieleń zastępuje stopniowo górska roślinność. Po przyjeździe do Mongar wizyta 
w zamku. Nocleg w Mongar.  
   
6 dzień  Mongar / Lhuentse / Khoma   
Przejazd do Lhuentse (ok. 3 godz.) – ziem ojczystych rodziny królewskiej, najbardziej niedostępnej części kraju. Górujący nad 

okolicą budynek klasztoru w Lhuentse jest siedzibą administracji oraz wspólnoty monastycznej. Odwiedziny we wsi Khoma, 
o długich tradycjach tkackich, skąd pochodzą najpiękniejsze bhutańskie materiały. Lunch we wsi lub piknik w jej okolicach. 
Nocleg w Mongar. 
  
7 dzień  Mongar / Bumthang    
Przejazd do Bumthangu. Wjazd w kierunku Sengor, skąd obserwować można liczne wodospady. Przejazd do najwyższej 

przejezdnej przełęczy w kraju – Thrumshingla (3800 m n.p.m.). Za przełęczą znajduje się urokliwa wieś i dolina Ura, a dalsza 
trasa prowadzi przez sosnowy las i pola kukurydzy do Jakar w centralnej części Bumthangu. Przejazd zajmie ok. 7 godz. Nocleg 
w Bumthangu.  
   
8 dzień  Dolina Bumthang    
Bumthang obejmuje cztery doliny, obfitujące w ważne świątynie i klasztory. Całodniowe piesze zwiedzanie (łączna trasa ok. 12 

km): Kurjey Lhakang – najświętsze miejsce w Bhutanie, gdzie Padmasambhawa zostawił odcisk swego ciała w skale; Jambey 
Lhakang – druga najstarsza świątynia w kraju, jedna ze stu ośmiu świątyń wybudowanych w Himalajach przez króla Songcena 

Gampo. Wizyta w XV-wiecznym, słynącym z malowideł Tamshing Lhakang oraz, jeśli czas pozwoli, Jakar Lhakang, w którym 

teraz mieści się siedziba lokalnych władz. Nocleg w Bumthangu. 
  
9 dzień  Bumthang / Dolina Phobjikha    
Przejazd do doliny Phobjikha. Trasa wiedzie przez przełęcz Yotong (3400 m n.p.m.) oraz przez dolinę Chumey. Zwiedzanie 
XVII-wiecznego zamku w Trongsa oraz muzeum, mieszczącego się w wieży Trongsa (zamknięte w niedzielę). Muzeum 

w Trongsa jest najnowocześniejszym i jednym z najlepiej wyposażonych w Bhutanie. Postój przy stupie Chendebji, 
wybudowanej na wzór nepalskiej stupy Boudhanath. Przejazd przez przełęcz Pele (3300 m n.p.m.). Nocleg w dolinie Phobjikha. 
   
10 dzień  Phobjikha / Punakha    
Dolina Phobjikha jest jedną z nielicznych polodowcowych dolin w Bhutanie, ostoją rzadkich żurawi czarnoszyich. Spacer (ok. 2 

godz.) leśną ścieżką przez dziewiczy las i urokliwie położone wsie. Zwiedzanie klasztoru Gangtey. Przejazd do Punakha, 
stolicy Bhutanu do 1955 r. oraz zimowej siedziby Je Khenpo – zwierzchnika religijnego Bhutanu. Wizyta w zamku Punakha – 
jednej z największych i najpiękniejszych fortec w kraju. Nocleg w Punakha. 
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11 dzień  Punakha / Thimphu     
Wycieczka w okolice północnej Punakhi i krótki spacer do klasztoru Khamsum Yueley Namgyel Chorten. Trasa ok. 45 minut 
leśną ścieżką, z licznymi miejscami widokowymi. Wizyta w świątyni szalonego jogina Chimi Lhakang, do której droga wiedzie 

przez wsie i pola ryżowe. Przejazd do Thimphu (ok. 3,5 godz.) przez przełęcz Dochula (3100 m n.p.m.). Przy dobrej pogodzie 
widać panoramę Wschodnich Himalajów, w tym najwyższego szczytu Bhutanu – Gangkar Punsum (7541 m n.p.m.). Nocleg 
w Thimphu. 
      
12 dzień  Thimphu     
Przejazd przez dolinę Kabesa do klasztoru Tango lub Cheri (w zależności od kondycji uczestników).Klasztor Cheri został 

zbudowany w 1619 r. i był miejscem powstania pierwszej wspólnoty zakonnej w Bhutanie. Klasztor Tango posiada 
charakterystyczne zakrzywione mury oraz wspaniałą wieżę. Klasztory położone są na wzgórzach, po obu stronach strumienia 

a dojście do każdego z nich zajmuje ok. 1 godz. Trasa prowadzi dość stromymi leśnymi ścieżkami. Lunch w formie pikniku. 
Powrót do Thimphu. Zwiedzanie Fortu Pomyślnej Religii – Tashichhodzong – twierdzy, której historia sięga XIII w. Nocleg 

w Thimphu. 
  
13 dzień  Thimphu / Paro   
Zwiedzanie stolicy Bhutanu: Muzeum Tekstyliów, stupy poświęconej trzeciemu królowi Bhutanu, faktorii papieru oraz 
klasztoru Drubthob. Rezerwat, gdzie zobaczyć można takiny – narodowe zwierzę Bhutanu. Wjazd na punkt widokowy, przy 
którym znajduje się 42-metrowy posąg Buddy Śakjamuniego, zwany Budda Dordenma. Przejazd do Paro (ok. 2 godz.). Wizyta 
w zamku (dzongu) Rinpung – Twierdzy Klejnotów, skąd roztacza się wspaniały widok na dolinę. Zamek został założony przez 

szkołę drukpa kagju, współcześnie wykorzystywał go Bernardo Bertolucci jako plan zdjęciowy podczas kręcenia filmu „Mały 

Budda”. Zwiedzanie Muzeum Narodowego, gdzie w licznych galeriach wystawione są thanki, rzeźby a także kolekcja znaczków 

oraz wyroby złotnicze i elementy uzbrojenia. Spacer ulicami Paro. Nocleg w Paro. 
  
14 dzień  Paro    
Wycieczka do Tygrysiego Gniazda, pięknie położonego, najsłynniejszego klasztoru w Bhutanie. W VIII w. klasztor miał 

odwiedzić sam Padmasambhawa. Dojście do klasztoru zajmuje ok. 3 godz. górskiej wędrówki przez las rododendronów. Wizyta 

w ruinach zamku Drugyel – Forcie Zwycięstwa, wybudowanym na cześć zwycięstwa nad wojskami tybetańskimi w XVII w. 
Przejazd do klasztoru Kyichu, składającego się z dwóch bliźniaczych świątyń. Legenda głosi, że wzniósł go sam Songcen 

Gampo. Nocleg w Paro. 
  
15 dzień  Paro / Delhi lub Kalkuta    
Przelot do Delhi lub Kalkuty. Krótkie zwiedzanie miasta. Dalszy przelot do Warszawy z przesiadką. 
  
16 dzień  Powrót do Warszawy   
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

18.03 - 02.04.2017 BHU-3/17 6180 PLN + 3720 USD* 540 USD* 

20.05 - 04.06.2017 BHU-5/17 6180 PLN + 3720 USD* 540 USD* 

07.10 - 22.10.2017 BHU-10/17 6180 PLN + 3720 USD* 540 USD* 
 

*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.  
 

Cena obejmuje: 
1. Przelot na trasie Warszawa - Delhi lub Kalkuta - Warszawa z przesiadkami 

w portach lotniczych oraz przelot na trasach Delhi lub Kalkuta - Guwahati, 
Paro - Delhi lub Kalkuta.  
Podczas przelotu na trasie Delhi lub Kalkuta - Guwahati limit bagażu 
głównego 15kg. Możliwość dopłaty na miejscu. 

2. Przejazdy wg programu autokarami lub mikrobusami. 
3. Zakwaterowanie w Bhutanie w hotelach klasy turystycznej w pokojach 2-

os. z łazienką (2 osoby w pokoju). W Guwahati zakwaterowanie w hotelu 
**** w pokojach 2 os. z łazienką. 

4. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 

przewodników w czasie zwiedzania. 
6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu). 
7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu. 
8. Wizę indyjską i bhutańską dla posiadaczy paszportu RP. 
9. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów. 
10. Podatek VAT. 

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (65 USD 

płatne w Indiach). 
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
5. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.  
6. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

(13 PLN). 
 
Wymagania dot. paszportu: 
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
do Polski oraz posiadać co najmniej 3 wolne strony. 
 

 
 

 
Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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