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Królestwo Bhutanu

Przepiękny kraj niezgłębionych lasów, przepastnych dolin, okrytych 
wiecznym śniegiem niebotycznych gór. Bhutan – mityczne 
królestwo wciśnięte między Chiny, Indie i Tybet. Trzy strefy 
klimatyczne – podzwrotnikowa, umiarkowana i mroźna. Nieskażone 
środowisko naturalne, a ziemia nadal uprawiana jest w tradycyjny, 
wolny od chemii sposób. Nie ma polowań i zabijania zwierząt dla 
przyjemności oraz wyławiania ryb z przejrzystych jezior, strumieni i 
rzek. Wody tych rzek zwane są białym lub przezroczystym złotem, 
gdyż stanowią główne źródło dochodu Bhutanu. Wytwarzana z 
nich energia elektryczna eksportowana jest do Indii.

Fakt istnienia na planecie tak niezwykłego kraju dotarł do szerszej 
świadomości w ostatnich latach, między innymi dzięki zrodzonej 
tam inspirującej koncepcji Szczęścia Narodowego Brutto. Może 
ona wydać się dziwna, śmieszna lub naiwna, ale na pewno jest 
ciekawa. Otóż obecny król wprowadził pomysł pomiaru postępu i 
rozwoju kraju na podstawie poziomu poczucia szczęścia i 
dobrostanu psychicznego obywateli, a nie tylko suchych 
wskaźników ekonomicznych. Uznał, iż schematycznie pojmowany 
PKB nie ujmuje wielu czynników przynoszących zadowolenie, 
takich jak dbałość o środowisko, rodzima kultura, zaufanie między 
ludźmi i radość płynącą z obcowania z przyrodą. Filozofia rządów w 
tym państwie nastawiona jest na rozwijanie bogactwa duchowego i 
psychicznego, które prowadzi do poczucia spełnienia i szczęścia. 
Źródło: Newsweek.

INFORMACJE O WYJEŹDZIE

2/14 marca 2020 r.  13 dni / 11 nocy

Hotele 4* i 3* w Nepalu i Bhutanie

Wiza turystyczna dla obywateli RP

rupia nepalska i ngultrum/rupia indyjska

Warszawa – 12:00, Thimpu – 16:00

Qatar Airways (sugerowane połączenie)

02.03,15:50-10:30 +1, WAW-KTM via Doha

14.03,11:40-20:00, KTM-WAW via Doha

Bagaż podręczny 8 kg, rejestrowany 23 kg

Uwaga: przeloty międzynarodowe i lokalne
NIE SĄ WLICZONE w koszt wycieczki. 

14-25 st.C 1-14 st.C. -

INFORMACJE O DESTYNACJI



Dzień 1/2 – 2/3 marca, pn./wt./
Warszawa / Doha / Katmandu

- 13:45 - Spotkanie na lotnisku im. Chopina w Warszawie

- Lot do Nepalu via Qatar Airways
15:50 - 23:10, Warszawa – Doha
03:05 - 10:15, Doha – Katmandu

- Lądowanie, przejazd do hotelu
- Lunch w hotelowej restauracji; check-in od 12:00

- Zwiedzanie Katmandu
Zapraszamy na pierwsze kroki w stolicy Nepalu. Miasto położone jest na
wysokości 1400 m n.p.m. Przy sprzyjającej pogodzie spoglądając na północ
dostrzec można śnieżnobiałe szczyty Himalajów. W trakcie zwiedzania
odkryjemy m.in.:

- Durbar Square, plac wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
- Stupę Swayambhunath wraz z Parkiem Trzech Buddów

- Późnym popołudniem powrót do hotelu

- Wieczorem zapraszamy na kolację do restauracji Rum Doodle, 

- Dzisiejszy nocleg - Hotel Traditional Comfort - Link

http://traditionalcomfort.com/


Bhutan - trasa wyjazdu



Dzień 3 – 4 marca, środa
Katmandu / Paro (Bhutan)

- Śniadanie w hotelowej restauracji, 
- Check-out i przejazd na lotnisko

Wszystkich chętnych zapraszamy na wyjazd przed wschodem słońca na szczyt
stupy Swamabhunath. Być może uda nam się posłuchać porannej Pudży w 
wykonaniu mnichów klasztoru Karma Kagyu.

- 12:45 - 14:00  Przelot z Nepalu do Królestwa Bhutanu nad Mount Everest 

- Lądowanie w Paro.

- Po dotarciu do hotelu check-in i lunch. 

- Po lunchu zapraszamy na pierwsze spotkania z kulturą Bhutanu – zwiedzanie z 
przewodnikiem.  Zobaczymy m. in.:

- Ta Dzong, zbudowany w XVII wieku jako wieża strażnicza dla Paro Dzong. 
Przekształcony w Muzeum Narodowe w 1967 roku i jest wypełniony zabytkowymi
malowidłami dziękczynnymi, tkaninami, bronią i zbroją.

- Rinpung Dzong, zbudowany w 1645 r. w celu obrony doliny przed najeźdźcami
tybetańskimi. Dzong jest obecnie wykorzystywany jako centrum administracyjne i
szkoła dla mnichów. Następnie przejdziemy przez most Rimpung - najstarszy
most w Bhutanie. Zanim wrócimy do hotelu, odwiedzimy jeszcze buddyjską
świątynię z VII wieku- Kichu Lhakhang. Wieczorem znajdziemy czas na spacer 
po mieście i zakupy w lokalnych sklepach.

- kolacja i nocleg – Hotel Village Lodge - Link

http://www.hhlbhutan.com/the-village-lodge-paro/
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Dzień 4 – 5 marca, czwartek
Paro/ Yonphula / Trashigang
- Zapraszamy na śniadanie.

Dzisiaj kontynujemy podróż samolotem. Przed nami lot do Yunphula.
Ominiemy ponad 600 km i dwa dni wyboistej, wąskiej i krętej drogi wzdłuż 
zdradliwych gór Himalajów. 

Lot będzie jak oglądanie 30-minutowego najlepszego filmu 
dokumentalnego wyświetlanego z twojego okna - wysokie himalajskie 
szczyty przesuwające się do tyłu w oddali, chmury mijające twoją twarz, 
zielone  góry, dziewicze lasy, piękne wodospady i senne wioski 
przesuwające się pod tobą. 

Po przylocie udamy się w kierunku hotelu, po drodze zwiedzimy klasztor 
Kanglung. 

- check in w hotelu, lunch

Po lunchu odwiedzimy Trashigang Dzong lub „Fortecę Pomyślnego 
Wzgórza”, która została zbudowana w 1659 roku, aby bronić się przed 
najazdami armii tybetańskiej. Ta imponująca twierdza jest strategicznie 
położona wysoko na szczycie z widokiem na rzekę Dangmechu. Legenda 
mówi, że na widok Dzonga, najeżdżające tybetańskie armie przed 
wycofaniem się zauważyły, że Dzong był „nie na ziemi, tylko na niebie”. Od 
ponad 300 lat jest polityczną twierdzą wschodniego Bhutanu.

Nocleg w Hotel Drukl Dethjong w Tashigang - Link

http://www.hotel.bt/hotels-in-trashigang/druk-deothjung-resort-d2/


Dzień 5 – 6 marca, piątek
Trashigang / Mongar

- Zapraszamy na śniadanie. 
- Dzisiaj wyruszymy w kierunku Mongar. Przed nami 91 km, 2 i pół godziny 

drogi.

Dystrykt Mongar jest jednym z 20 dystryktów obejmujących Bhutan . 
Mongar jest najszybciej rozwijającym się dystryktem we wschodnim 
Bhutanie. Zbudowano tu szpital regionalny, posiada również elektrownię 
wodną na rzece Kuri Chhu. Mongar jest znany ze swojej trawy cytrynowej , 
rośliny, której używa się m. in. do produkcji olejku eterycznego.

Po drodze odwiedzimy  Gomphu Kora, jaskinię medytacyjną Guru 
Rimpoche z VIII wieku. To niezwykle malownicza świątynia, otoczona 
tarasowymi polami ryżowymi. Podobno Guru Rimpoche ukrył w skale  wazon 
zawierający wodę nieśmiertelności. Pielgrzymi będą mieć szczęście, jeśli 
podczas wizyty będą mieć okazję posmakować płynącej ze skał wody.

-check in, lunch

- czas wolny na zwiedzanie miasta

Kolacja i nocleg w hotelu Wangchuk w Mongar - Link

http://www.hotel.bt/hotels-in-mongar/wangchuk-resort/


Dzień 6 – 7 marca, sobota
Mongar / Lhuntse / Khoma

- Zapraszamy na śniadanie.

Po śniadaniu jedziemy w kierunku Lhuntse. 

Starożytny region Lhuntse leży w północno-wschodnim Bhutanie. Jest to 
rodowy dom Królewskiej Dynastii Wangchuck i jest jednym z najbardziej 
odizolowanych części Bhutanu. 

Odwiedzimy Lhuntse Dzong i pojedziemy  w kierunku wioski Khoma, gdzie 
zobaczymy proces tkania najpiękniejszych tkanin. Ta wieś znana jest w całym 
kraju z charakterystycznej tkaniny Kishuthara. Kishuthara noszona jest przez 
rodzinę królewską od pokoleń. Będziemy mogli kupić Kishutarę o wiele 
taniej niż w sklepie z rękodziełem w stolicy.

Dzisiaj zjemy serwowany lunch w lokalnej restauracji. 

Kolacja i nocleg w Khoma Village



Dzień 7 – 8 marca, niedziela
Lhuntse / Bumthang 

- Zapraszamy na wczesne śniadanie. 

Dzisiaj dzień w podróży- mamy do pokonania 268km. Podróż do 
centralnego Bhutanu zajmie nam około 9 godzin.

Po śniadaniu jedziemy w kierunku Bumthang przez przełęcz Thrumshing La 
(3780 m n.p.m.).  Przełęcz  łączy wschód i centrum Bhutanu i jest drugą co 
do wielkości przełęczą górską w kraju. Przełęcz jest często zamknięta zimą z 
powodu obfitych opadów śniegu. W najwyższym punkcie podróżni 
zostawiają flagi modlitewne w podziękowaniu za bezpieczne dotarcie do 
przełęczy.

Trasa między Mongar a Bumthang jest jedną z najbardziej spektakularnych 
w kraju. Będziemy podziwiać fascynujący krajobraz - surowe klify górujące 
nad wąwozami rzek i gęstymi lasami iglastymi. 

Kolacja i nocleg w hotelu.

Dzisiejszy nocleg - Village Lodge - Link

http://www.hhlbhutan.com/the-village-lodge-paro/


Dzień 8 – 9 marca, poniedziałek
Bumthang 

- Zapraszamy na śniadanie

Dzień zaczniemy od wizyty w Tamshing Lhakhang. Świątynia ta znana jest 
również jako Tamshing Lhendrup Chholing (Świątynia Dobrej Wiadomości). 

Następnie przejdziemy przez most wiszący do świątyni Kurjey Lhakhang. 
Świątynia po prawej jest najstarszą i została zbudowana przez Minjura Tempę w 
1652 roku wokół jaskini, w której medytował Guru Rimpoche.
Po wizycie w Kurjey Lhakhang zajrzymy jeszcze kilka minut na Jambay 
Lhakhang,  świątyni zbudowanej w VII wieku przez króla Songtsen Gampo z 
Tybetu. W swoich wysiłkach na rzecz propagowania buddyzmu miał plan 
zbudowania łącznie 108 świątyń w Tybecie i sąsiednich królestwach.

Lunch będzie serwowany w wiejskim domu w wiosce Dorjibee.
Po lunchu odwiedzimy „zamek białego ptaka”- Jakar Dzong.

Według legendy, kiedy lamowie zebrali się około 1549 r., by wybrać miejsce 
dla klasztoru, wielki biały ptak nagle wzniósł się w powietrze i osiadł na 
wzniesieniu. Zostało to zinterpretowane jako ważny znak, a wzgórze zostało 
wybrane jako miejsce dla klasztoru Jakar Dzong. Twierdza jest obecnie 
wykorzystywana jako centrum administracyjne doliny i letniej rezydencji 
mnichów Trongsa.

Kolacja i nocleg w hotelu w Bumthang.

Dzisiejszy nocleg -Village Lodge - Link

http://www.hhlbhutan.com/the-village-lodge-paro/


Dzień 9 – 10 marca, wtorek
Bumthang / Punakha 

- Po śniadaniu zapraszamy na kolejny niezapomniany dzień. 

Dzisiaj jedziemy do Punakha, przed nami 210 km i 6 godzin jazdy.

W trakcie podróż przez Punakha Valley będziemy podziwiać jedne z 
najbardziej spektakularnych krajobrazów Bhutanu, od wysokich gór po 
wielopoziomowe pola. Po przybyciu do Lobesa, krótka przejażdżka przez 
dolinę zaprowadzi nas do Klasztoru Boskiego Szaleńca- Świątyni Chimi 
Lhakhang.

Droga poprowadzi nas przez gęste lasy dębowe i sosnowe. Przejedziemy przez 
wioskę Nobding i przełęcz Pele La (3300 m). Będziemy podziwiać piękne 
krajobrazy wiejskiego Bhutanu, łąki i doliny pełne pasących się jaków.

Lunch będzie serwowany w Trongsa, w połowie drogi do Punakha.

Punakha jest nierozerwalnie związana z najbardziej doniosłymi wydarzeniami w 
historii Bhutanu i zasługuje na swoją reputację jednego z najpiękniejszych i 
najbardziej znaczących regionów w sercu kultury Bhutanu.

Dzisiejszy nocleg i kolacja – Hotel Zangtho Pelri - link

http://www.hotel.bt/hotels-in-punakha/hotel-zangtho-pelri/


Dzień 10 – 11 marca, środa
Punakha / Thimphu

- To będzie długi i niezwykle ciekawy dzień. Po śniadaniu zapraszamy na 
kolejny dzień podróży przez kraj szczęśliwych ludzi. 

Dzień zaczniemy od wizyty w Pałacu Wielkiego Szczęścia - Punakha 
Dzong. 
Pałac Punakha Dzong jest prawdopodobnie najpiękniejszy w kraju. Ten 
dzong był drugim budowanym w Bhutanie i służył jako stolica i siedziba 
rządu aż do połowy lat pięćdziesiątych. Zostali tu koronowani wszyscy 
królowie Bhutanu.

Wyruszamy w stronę przełęczy Dochula (3080 m n.p.m). Przy dobrej 
pogodzie z przełęczy rozpościera się widok na majestatyczne szczyty 
wschodnich Himalajów. 

Po drodze odwiedzimy 108 chortenów (stup) zbudowanych ku pamięci 
bhutańskich żołnierzy poległych w wojnie z 2003 r. przeciwko powstańcom z 
Indii.

Po lunchu w Dochula udamy się w kierunku Thimpu. 

Po południu czas wolny

Dzisiejszy nocleg i kolacja – Hotel Norbuling - link

http://www.hotelnorbuling.com


Dzień 11 – 12 marca, czwartek
Thimpu / Paro 

- Zapraszamy na śniadanie. Zjedzcie porządne bo przed nami podróż i  5-
godzinna piesza wyprawa w stronę symbolu Bhutanu. 

Po śniadaniu wyruszamy do Paro, a następnie do bazy Paro Taktshang, skąd 
rozpoczniemy wędrówkę do No.1 w Bhutanie - Sławnej Świątyni Tiger's 
Nest.

- Taktsang Monastery, słynna na cały świat Świątynię  Tiger's Nest. 

Położony około 900 metrów nad doliną Paro na prawie pionowym klifie,
Klasztor Taktsang tworzy wspaniały i spektakularny widok. Wzniesiony 
został w 1692 roku, na życzenie króla Bhutanu, Tenzina Rabgye. Jego nazwa  
oznacza „Tygrysie Gniazdo” i nawiązuje do legendy o Guru Rinpoche, który 
przybył tutaj na grzbiecie tygrysa. Guru Padmasambhava miał tu medytować 
w VIII wieku przez trzy lata, trzy miesiące, trzy tygodnie, trzy dni i trzy 
godziny.

- Po południu zapraszamy na lunch, odpoczynek, spacery.

- Wieczorem zapraszamy na kolację i nocleg w hotelu Village Lodge - Link

http://www.hhlbhutan.com/the-village-lodge-paro/


Dzień 12 – 13 marca, piątek
Paro / Katmandu 

- Śniadanie w hotelowej restauracji. Następnie check-out i przejazd na 
lotnisko. 

- 11:50 - 12:35  Przelot z Bhutanu do Katmandu.

- Przejazd z lotniska do hotelu, check-in. 

- Zapraszamy na drugą część  zwiedzania Katmandu. W planach m.in. lunch i 
zakupy w dzielnicy Thamel gdzie wszystko jest Nepali Original, przejazd do 
drugiej najsłynniejszej stupy świata Bauddhanath - data jej wybudowania 
nie jest znana, jednak przypuszcza się, że może być współczesna cesarzowi 
Aśoce. Następnie spacer do Pashupatinath, świętego miejsca  w religii 
Hinduizmu. To tutaj w gathah dokonuje się spopielenia zwłok.

- Wieczorem zwiedzimy Bhaktapur, które jest jedną z trzech byłych stolic 
królewskich z XIV wieku, obok Patan i Katmandu. Zachowała się tu duża 
liczba świątyń (np. świątynia Nyatapola), piękne domy i pałace.

- Wieczorem pożegnalna kolacja w hotelu

Dzisiejszy nocleg - Hotel Traditional Comfort - Link

http://traditionalcomfort.com/


Dzień 13 – 14 marca, sb.
Katmandu / Doha / Warszawa

- Śniadanie, check out

- 08:40 - Wyjazd na lotnisko

- Lot powrotny do Polski via Qatar Airways
11:25 - 14:35 Kathmandu - Doha
16:10 - 20:00 Doha - Warszawa

- Dziękujemy



Pakiet obejmuje:
- Atrakcje według programu

- Zakwaterowanie w hotelach o standardzie 3/4*

- Pełne wyżywienie wg programu

- Transfery wg. programu

- Opiekę lokalnych przewodników

- Opiekę przedstawiciela Von Quintus

- Wizy do Nepalu i Królestwa Bhutanu

- Ubezpieczenie turystyczne AXA

Pakiet nie obejmuje:
- Przelotu międzynarodowego na trasie Warszawa – Kathmandu – Warszawa

- Przelotu Kathmandu – Paro – Kathmandu

- Przelotu Paro – Yonphula

- Napojów do posiłków

- Osobistych wydatków uczestników wyjazdu

- Napiwków



Warunki szczegółowe umowy
1. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 29 listopada
2. Grupę stanowi minimum 16 osób podróżujących razem na jednej rezerwacji lotniczej.
3. Powyższa wycena została skalkulowana dla grupy minimum 16 osobowej.
4. Najpóźniej do dnia 29 listopada 2019 VQ zastrzega możliwość anulacji wyjazdu. Jeśli grupa zostanie potwierdzona (tj. minimum 
16 osób zawrze umowę i wpłaci 30% zaliczki), VQ potwierdzi drogą mailową realizację wyjazdu.
5. W przypadku nie zebrania się wymaganego minimum do dnia 29 listopada, VQ dokona niezwłocznego zwrotu 100% wpłaconych 
zaliczek. Zwrot środków zostanie dokonany na konto wskazane przez uczestnika w osobnej komunikacji mailowej 

Zawarcie umowy i płatność
1. Uczestnik zawiera z VQ umowę na odległość w brzmieniu i na warunkach jak poniżej.
2. Umowa zostaje poprzez spełnienie obu poniższych warunków:
– akceptacji jej zapisów poprzez potwierdzenie zawarcia umowy
– płatność zaliczki w wysokości 30% ceny wyjazdu poprzez przelew lub płatność kartą w systemie Przelewy24. 

Warunki płatności i anulacji
1. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika przed potwierdzeniem grupy:
– warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 30 listopada
– rezygnacja z wyjazdu dokonana przez uczestnika oznacza utratę wpłaconej przez niego zaliczki na rzecz VQ

2. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika po potwierdzeniu grupy:
– 70% ceny płatne do dnia 31 grudnia 2019
– koszt anulacji do dnia 31 grudnia 2019 wynosi 30% ceny wyjazdu
– koszt anulacji od dnia 1 stycznia 2020 wynosi 100% ceny wyjazdu

3. Uczestnik może zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu z AXA TUiR. O takim przypadku 
uczestnik jest zobowiązany poinformować VQ natychmiast po zawarciu umowy na wyjazd i dokonaniu wpłaty zaliczki.




