INDIE 16 dni – Ladakh (Himalaje) z
możliwością wejścia na 6000m
(Kang Yatse I (West) 6200m zamiast
Stok Kangri 6135m)

ZGŁOSZENIA:
Tel. 696071795
kontakt@grzegorzgawlik.pl

- Ladakh - kraina pomiędzy Himalajami a
Karakorum, historyczny Tybet Zachodni
- część górnego biegu rzeki Indus
- wędrówka wspaniałą Doliną Markha
- możliwość zdobycia himalajskiego
szczytu przekraczającego 6000m
- będzie wiele okazji, by napić się pysznej
herbaty z lokalnymi mieszkańcami
- klasztory buddyjskie i inne zabytki w Leh
i okolicach
- widoki na Karakorum, w tym K2
- Delhi – stolica Indii

TERMIN: 10-25 wrzesień 2020 (16 dni), 13-28.VI.2021 (16dni)
●możliwość realizacji wyjazdu na zamówienie w terminie ustalonym indywidualnie
(czerwiec-wrzesień). Możliwość innych trekkingów w Himalajach Ladakhu.
DLA KOGO: dla każdego kto posiada dobrą kondycję i ogólny dobry stan zdrowia
Kang Yatse West i Stok Kangri zaliczane są do tzw. szczytów trekkingowych,
oferują pokonanie bariery 6000m, ale nie wymagają umiejętności wspinaczkowych.
Jeżeli ktoś nie chce zmierzyć się z taką wysokością, dzień przeznaczony na atak
szczytowy może przeznaczyć na spacery lub odpoczynek w obozie na 5100m pośród
pięknych himalajskich scenerii.
Dokument podróży: PASZPORT, ważny co najmniej 6 miesięcy od daty
zakończenia podróży do Indii, musi posiadać co najmniej 2 puste strony
RAMOWY PLAN PODRÓŻY
●Ze względu na zamknięcie góry trekkingowej Stok Kangri w roku 2020
(sprzątanie i rewitalizacja), plan dotyczy wejścia na Kang Yatse West. Górę
oddaloną o 25km od Stok Kangri, odrobinę wyższą ale to równie łatwy 6tysięcznik, za to trekking pod górę jest przepiękny i przebiegający inną drogą
niż pod Stok Kangri (słynna dolina Markha). Bez wątpienia warty tych kilku
dodatkowych dni względem Stok Kangri, ale wyjazd i tak potrwa bardzo
rozsądne 16 dni.
Dzień 1) Rozpoczęcie podróży do Indii.
2) Przylot do Delhi, zakwaterowanie w hotelu, kolacja powitalna i spacer po mieście
jeżeli będzie czas.
3) Przelot z Delhi do Leh (3500m) z widokami na zachodni kraniec wielkiego
łańcucha himalajskiego. Odpoczynek, spacer. Przed trekkingiem lub po trekkingu
jeśli zostanie czas i będą chęci, jest możliwość krótkiego raftingu na jednej z
okolicznych rzek (Zanskar, Indus).
4) Aklimatyzacja w Leh i zwiedzanie. 9-piętrowy Pałac W Leh wybudowany za
czasów króla Sinnge Namgyala w XVII wieku, wzorowany jest na tybetańskim pałacu

Potala w Lhasie. Klasztor Namgyal Tsemo Gompa – posąg złotego Buddy Maitreya
oraz ruiny fortu - roztacza się stąd wspaniała panorama. Odwiedzimy również Stupę
Shanti (3600m), jedną z najpiękniejszych budowli tybetańskich, jakie kiedykolwiek
zbudowano. Wybudowano ją dla uczczenia 2500 lat buddyzmu i promowania pokoju
na świecie.
5) Początek trekkingu, przejazd do Chilling (2-3 godziny). Już tutaj widoki zapierają
dech w piersiach – jałowe, brązowo-żółte Himalaje. Zabytki. Świątynia Gurudwara
Pathar Sahib z głazem z 1517r. w którym jest odcisk tułowia jednego z bóstw
(gurudwara – brama do Guru, to rodzaj świątyni sikhijskiej). Klasztor Spituk (Pethup
Gompa). Przekroczymy rzeki Zanskar i Indus, będziemy w wiosce Chadar i udamy
się do wąwozu Zingchen. Pierwszy nocleg znajduje się w wiosce Skiu (3400m) u
zbiegu rzek Shgri Nala i Markha, jest tutaj stary klasztor (a w nim ręcznie rzeźbiona
statua Buddy licząca 1000lat). Dzisiejszy pieszy odcinek zajmie 3-4 godziny.
6) Wędrówka piękną doliną Markha. Będzie kilka wiosek, przekraczanie rzek, pola z
jęczmieniem i górskie panoramy. Dzień zakończymy w wiosce Markha (3700m). Jest
tutaj stary klasztor i ruiny fortu. Czas wędrówki 6-8 godzin
7) Powoli będziemy zdobywać wysokość, aklimatyzować się. Idąc wzdłuż rzeki
Markha napotkamy kilka wiosek jak Umlung i Hankar z klasztorem Tacha. Na
horyzoncie będzie widać Kang Yatse. Wędrówkę zakończymy w rejonie pastwisk
Thochungtse. 5-6 godzin marszu.
8) Wysokie szczyty będą coraz bliżej, a na trasie będziemy spotykać buddyjskie
modlitewne murki Mani, miniemy dwa niewielkie jeziora Tigu. Wejdziemy na równinę
Nimaling, by po 3-4 godzinach marszu rozbić obóz na wysokości 4700m.
9) Krótka wędrówka do Base Camp (5100m). Będzie trochę pod górę i w dół, 2-3
godziny marszu i wspaniałe widoki na Kang Yatse I (East, 6401m) i Kan Yatse II
(West, 6200m). Po lunchu spacer aklimatyzacyjny.
10) Pobyt w Base Camp pod Kang Yatse w Himalajach Ladakhu w Parku
Narodowym Hemis. Na terenie parku można spotkać pantery śnieżne, kilka
gatunków dzikich owiec, świstaka himalajskiego i złotego orła. Niniejszy dzień będzie
miał charakter odpoczynkowo-szkoleniowy oraz aklimatyzacyjny. Będzie czas na
instruktaż jak używać sprzętu wspinaczkowego – raków, czekana.
11) Atak szczytowy na Kang Yatse II 6200m. Wyruszymy po północy, aby szczyt
osiągnąć o wschodzie słońca wędrując słynnym ramieniem Kang Yatse. Ze szczytu
widać cudowną panoramę Himalajów i Karakorum, można dostrzec nawet drugą
górę świata K2 oraz obejrzeć krajobrazy Tybetu. W jedną stronę do przejścia jest
5km. Około południa powinniśmy być już w bazie (Base Camp), by odpoczywać po
około 10-godzinnej akcji górskiej.
12) Przed nami bardzo ciekawy dzień z przejściem przełęczy Kongmaru La (ok.
5200m), skąd piękna panorama na wachlarz szczytów Karakorum, w tym na K2.
Dzień zakończymy w Chuskirmo (4500m) w górnym biegu Indusu. Czas przejścia
dzisiejszego odcinka to ok. 6 godzin.
13) Ostatni dzień trekkingu. Po niecałych 2-godzinach zejście do Chokdo, skąd
przejedziemy do Leh (ok. 60km), na trasie będzie buddyjski klasztor Hemis (założony
w 1672r.).
14) Opuścimy Leh i polecimy do Delhi. Dzień przeznaczymy na zwiedzanie indyjskiej
stolicy, np. Raj Ghat (gdzie Mahatma Gandhi został poddany kremacji w 1948r.),
Czerwony Fort (1638-1648r., lista UNESCO, zamknięty w poniedziałki). Przejazd
rikszą w Chandni Chowk – niezwykle klimatyczny fragment Delhi, jedno z
najstarszych targowisk z licznymi świątyniami. Wielki meczet Jama Masjid (16541658 zbudował go Szahdżahan z dynastii Wielkich Mogołów, budowniczy Tadź
Mahal, jest to największa muzułmańska budowla sakralna w Indiach). Pałac
Prezydencki (Rashtrapati Bhavan) z aleją Rajpath, Brama Indii, zakupy pamiątek.
15) Opuścimy Indie drogą lotniczą.
16) Zakończenie podróży.
● Kolejność odwiedzonych miejsc może ulec zmianie, harmonogram ramowego

planu wyjazdu zostanie dopasowany do aktualnych warunków geologicznych i
przyrodniczych oraz wynikających z zasad bezpieczeństwa.

CENA PROMOCYJNA: 4990zł zamiast 5790zł + 1250usd + bilet
lotniczy do/z Delhi (TREKKING ODBĘDZIE SIĘ JUŻ od 4
Uczestników i w MAŁEJ GRUPIE)
*Cena biletu lotniczego ok. 2500-3000zł
*Bilet lotniczy Delhi – Leh i Leh – Delhi jest w cenie!
Płatności:
1 Rata) 2990zł + 3000zł na bilet lotniczy = 5990zł (jeżeli jego cena biletu lotniczego
będzie niższa, różnica zostanie zwrócona lub przeniesiona na poczet drugiej raty)
2) 2000zł + 750usd(możliwość zapłacenia równowartości usd w złotówkach)
3) 500usd – płatne po przylocie do Indii
CENA OBEJMUJE:
●organizację wyjazdu
●opiekę doświadczonego polskiego Lidera
●trekking w Himalajach na pograniczu z Karakorum i Tybetu, z możliwością wejścia
na 6-tysięcznik
●bilety lotnicze Delhi – Leh i Leh - Delhi
●wszystkie noclegi na miejscu – w Delhi i Leh hotele (pokoje 2–osobowe), na
trekkingu 2-osobowe namioty z materacami (potrzebny własny śpiwór o komforcie co
najmniej minus 5°C, zalecane zwłaszcza dla kobiet minus 10°C)
●śniadania i kolacje w Delhi i Leh
●śniadanie, lunche i kolacje wraz z ciepłymi napojami podczas trekkingu (niektóre
posiłki jak lunch i śniadanie podczas ataku szczytowego mogą przybrać postać tzw.
paczek prowiantowych
●dostęp do wody pitnej podczas trekkingu
●cały lokalny transport zgodny z planem podróży
●zwiedzanie Leh i Delhi
●lokalny licencjonowany przewodnik, co znacznie wzmacnia bezpieczeństwo
trekkingu i wspinaczki
●transport bagaży podczas trekkingu – do 15kg na osobę – my wędrujemy tylko z
małymi plecakami z miejscem na wodę, przekąski i aparat fotograficzny
●kucharz, wyposażenie kuchni, produkty do przygotowania smacznych posiłków,
cała obsługa kuchni podczas trekkingu w tym namiot-jadalnia
●dostęp do ciepłej wody do mycia podczas trekkingu
●pozwolenie wspinaczkowe
●pozwolenia parkowe, opłaty, podatki, bilety wstępu
CENA NIE OBEJMUJE:
●biletu lotniczego
*staramy się trzymać dat początkowych i końcowych określonych w ramowym planie
podróży, ale ze względu na dostępność biletów lotniczych oraz występujące bardzo
duże różnice w cenach biletów data początkowa może ulec przesunięciu do 24h (nie
dotyczy to wyjazdów „szytych na miarę” gdy ustalono sztywne daty podróży), więcej
informacji w UWAGACH
*wyszukujemy i kupujemy bilety lotnicze kierując się dobrą relacją ceny do szybkiego
czasu przelotu i minimalizując liczbę przesiadek, nie pobieramy żadnej prowizji za
zakup biletu, płacisz tyle ile kosztuje bilet. Przy wyjazdach „szytych na miarę” istnieje
możliwość ustalenia lotniska wg oczekiwań Klienta. Więcej informacji w UWAGACH
●wizy turystycznej do Indii, których ceny zaczynają się od 25USD, jej uzyskanie

wymagane jest przed rozpoczęciem podróży – najwygodniejsza jest E-wiza
uzyskiwana
drogą
elektroniczną
po
wypełnieniu
formularza
(https://www.indianimmigration.org.in/faq/how-india-visa-works
lub
)
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html), można też tradycyjnie ją uzyskać w
konsulacie w Warszawie lub skorzystać z firm pośredniczących w ich uzyskaniu. W
razie pytań służymy pomocą.
●ubezpieczenia turystycznego, musi obejmować aktywności uprawiane w kraju
podróży, więcej informacji w UWAGACH
●lunchów poza trekkingiem (czterech-pięciu w zależności od godziny przylotu/wylotu
do/z Indii), cena lunchu od 3USD
●napiwków dla lokalnej obsługi, jest to zwyczaj powszechnie przyjęty lecz
nieobowiązkowy ok. 100USD
●fakultatywnych wycieczek, np. raftingu (spływ pontonami), o ile zostanie czas i
zbierze się konieczna liczba osób (ok. 60USD)
●niewielkich opłat lotniskowych, w 99% przypadków linie lotnicze biorą na siebie ten
obowiązek, sporadycznie symboliczna opłata pobierana jest na lotniskach krajowych;
niewielkich opłat, które mogą zostać pobrane w zwiedzanych obiektach za
fotografowanie/filmowanie
●ewentualnych biletów wstępu podczas zwiedzania Delhi (część atrakcji jest
bezpłatna)
●sprzętu wspinaczkowego potrzebnego na atak szczytowy: raki dopasowane do
butów, czekan turystyczny, biodrowa uprząż wspinaczkowa, dwóch taśm o długości
100cm, jednego karabinka zakręcanego, drugiego karabinka zakręcanego lub
zwykłego. Pełna lista sprzętu zostanie przesłana po dokonaniu zgłoszenia.
Wystarczy podstawowy sprzęt, można zakupić używany lub wypożyczyć, co oferują
niektóre sklepy w Polsce i kluby górskie. Niektóre elementy można wypożyczyć na
miejscu, ale zapotrzebowanie należy zgłosić wcześniej.
●transportu na lotnisko początkowe/końcowe
●wydatków osobistych i zakupów pamiątek
UWAGI:
●ubezpieczenie turystyczne – musi obejmować podróż do Indii o charakterze
określonym w planie podróży (w tym trekking wysokogórski i wspinaczkę na górę o
wysokości powyżej 6000m), a jeśli mamy chorobę przewlekłą, musi obejmować także
takie choroby. Możliwa pomoc w zakupie ubezpieczenia, w tym bardzo atrakcyjnego
cenowo ubezpieczenia całorocznego obejmującego zagranicę lub dodatkowo Polskę,
także z opcją rodzinną do 5 osób, co czyni je jeszcze korzystniejszym cenowo (PZU).
Ubezpieczenie obejmuje aktywne uprawianie sportów, aktywną turystykę, w tym
sporty wysokiego ryzyka, jak trekkingi i wspinaczkę oraz wysokie sumy gwarancyjne
wraz z akcją ratunkową. Jeśli jesteś zainteresowany, proszę o kontakt. Zwykłe
turystyczne ubezpieczenie oznacza brak ochrony ubezpieczeniowej podczas
wyjazdu.
●na życzenie: dla rodziny / grupy mogą być w cywilizacji pokoje kilkuosobowe bez
dopłaty, o ile będą dostępne
●istnieje możliwość pokoju 1-osobowego za dopłatą w cywilizacji, na trekkingu za
dopłatą namiot 1-osobowy
●jeżeli Uczestnik chce kupić bilet lotniczy samodzielnie (dopasowany do terminarza
wyjazdu) prosimy o taką informację
●latamy z Warszawy lub innych polskich lotnisk, ale czasami ze względu na brak
połączeń z Polski lub bardzo wysokie ceny, latamy z dużo większego lotniska w
Berlinie, w wyjątkowych sytuacjach z innych lotnisk.
●na życzenie możemy kupić bilet lotniczy na określony dzień i z dowolnego lotniska
(co może się wiązać z wyższą ceną)
●na życzenie możemy kupić bilet lotniczy na dłuższy okres niż czas trwania podróży
(co może się wiązać z wyższą ceną)

●na życzenie możemy kupić bilet obejmujący możliwość dokonywania zmian (np.
terminu wylotu/przylotu) lub możliwość jego zwrotu na warunkach określonych przez
linię lotniczą (taki bilet jest często dwukrotnie lub kilkukrotnie droższy niż podstawowy
bilet ekonomiczny)
●w przypadku gdyby Uczestnik chciał lub musiał przerwać trekking, to istnieje taka
możliwość. Wraz z lokalnym pracownikiem zostanie sprowadzony do Leh, także na
mule, gdyby będzie taka konieczność. Jednak koszty tej operacji Uczestnik musi
pokryć dodatkowo i ewentualnie odzyskać je z posiadanego ubezpieczenia
●w górach podczas trekkingu nie będzie dostępu do energii elektryczne, do internetu
ani prysznica, ten ostatni zastąpi dostęp do naczyń z ciepłą wodą, które będzie
można wykorzystać zamiast prysznica (warto zabrać wilgotne chusteczki); odpłatne
usługi pralnicze są dostępne w Leh i Delhi
●zwykle nie są potrzebne, ale proszę zabrać dwa zdjęcia typu paszportowego, które
mogą zarządzać lokalne służby przy wydawaniu pozwoleń
●na rynku istnieją ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu z przyczyn losowych – w
tym od anulowania biletów lotniczych - warto je rozważyć
●szczepienia – nie ma żadnych obowiązkowych, ale jak wszędzie na świecie warto
mieć szczepienie przeciwko żółtaczce typu A i B, błonicy, tężcowi i polio, w
przypadku Indii można rozważyć również przeciwko durowi brzusznemu

