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BHUTAN 

Bhutan – państwo w Azji Południowej, we wschodnich Himalajach. Na północy, zachodzie i wschodzie graniczy z Chinami, a na południu z 
Indiami. Oficjalna nazwa Druk Jul oznacza Królestwo Smoka. Przepiękny kraj niezgłębionych lasów, przepastnych dolin, okrytych wiecznym 
śniegiem niebotycznych gór. 
Bhutan jest najbardziej tajemniczym i odizolowanym państwem na świecie. Do lat 60-tych nie było tu dróg, szkół, telewizji, poczty ani nawet 
jednego samochodu. Dopiero od niedawna Bhutan otworzył się na przybyszy z zewnątrz, przyjmując co rok garstkę turystów. 
Bhutan dzieli się na trzy równoległe strefy klimatyczne: Himalaje Wysokie (najwyższy szczyt Gangkhar Puensum 7570m), Himalaje Małe 
poprzecinane żyznymi dolinami rzek oraz Dwar, nizinny pas przygraniczny  z Indiami o szerokości 8-13 km. 
Ponad połowa terytorium kraju leży powyżej 3000 metrów n.p.m. Sieć rzeczna jest gęsta, wszystkie rzeki  są dopływami Brahmaputry, do 
której wpadają już na terenie Indii. Klimat zwrotnikowy wilgotny, monsunowy a tropikalny na południu. Przeważają chłodne zimy i gorące lata 
w dolinach oraz ostre zimy i chłodne lata w Himalajach. 
Dominującymi uprawami są ryż, ziemniaki, pszenica, kukurydza oraz jęczmień. Nieskażone środowisko naturalne, ziemia nadal uprawiana jest 
w tradycyjny, wolny od chemii sposób. Dużą rolę odgrywa leśnictwo, zwłaszcza eksploatacja drewna tekowego. Woda w rzekach zwana jest  
białym lub przezroczystym złotem, gdyż stanowią główne źródło dochodu Bhutanu. Wytwarzana z nich energia elektryczna eksportowana jest 
do Indii. 



 

 

 

 

THIMPHU – stolica Bhutanu 

Thimpu - to stolica Bhutanu położona w dolinie o tej samej nazwie nad rzeką Thimphu Chuu na wysokości 2000 m n.p.m. Pomimo faktu iż 
Dolina Thimphu zasiedlana była przez wiele wieków, dopiero w 1961 roku kiedy oficjalnie stała się stolicą Bhutanu pojawiły się tu pierwsze 
samochody.  
Obecnie Thimphu zmienia się niemal z dnia na dzień, powstają nowe ulice, postawiono wierzę z zegarem, a obszar w okolicy centrum 
miasta przerobiono na dystrykt parkowo-teatralny gdzie prezentowane są przedstawienia i toczy się życie kulturalne miasta. Szczególnie 
interesującą częścią Thimphu jest Trashi Chhoe Dzong, gdzie znajdują się budynki rządowe jak i dużo zieleni.  
Zwiedzanie miasta zaczyna się przeważnie od podziwiania doliny Thimphu jak i widoku na budowle rozmieszczone po obu stronach rzeki. 
Wartym odwiedzenia miejscem w Thimphu jest Biblioteka Narodowa, gdzie znajdują się liczne kolekcje antycznych buddyjskich rękodzieł, 
ksiąg  oraz matryce do mat modlitewnych.   
Kolejnym ważnym obiektem w Thimphu jest Memorial Chorten, czyli przepiękna stupa (typ budowli sakralnej buddyjskiej) postawionej na 
cześć trzeciego króla Bhutanu. Malowidła jak i jej wygląd przedstawiają filozofię buddyzmu jak i kulturę regionu i religii. Osoby pragnące 
przywieść pamiątkę z Thimphu czy też Bhutanu powinny udać się na rynek Emporium, gdzie można podziwiać oraz nabyć wykonywane 
ręcznie hafty, maski jak i inne wspaniale unikalne regionalne wyroby.  



PRZELOT    

 
 

TERMIN   24.10 - 01.11.2019 
 
Linie Qatar Airways 
 
24 OCT  Warszawa – Doha     18:05   00:40 
25 OCT  Doha – Katmandu     01:35  08:55 
 
01NOV  Katmandu – Doha     11:40 – 15:05 
01NOV  Doha – Warszawa     16:00 – 2000 
 
Linie Emirates 
  
24 OCT  Warszawa – Dubaj   15:00 – 22:45 
25 OCT  Dubaj – Katmandu   02:50 – 08:50 
 
 01NOV  Katmandu – Dubaj   22:30 – 02:10 
 02NOV  Dubaj – Warszawa   08:05 – 11:20 



Program 
25.10.2019 
  - Przylot do Katmandu (Tribhuvan International Airport) 
  - Powitanie na lotnisku  
  - Transfer do hotelu oraz zakwaterowanie 
  - Lunch w lokalnej restauracji  
  - Zwiedzanie Katmandu oraz Swayambhunath 
  - Powrót do hotelu  
  - Kolacja  w restauracji Krishanaarpan  
 
Svayambhunath - jednego z ważniejszych miejsc kultu buddyjskiego na terenie 
miasta ,przepięknie położone na wzgórzu, z którego rozciąga się wspaniały 
widok na całą Dolinę Katmandu. Jest to miejsce odwiedzane przez setki 
rozmodlonych pielgrzymów palących kadzidła, wypowiadających mantry i 
składających dary, które są natychmiast porywane przez licznie żyjące tu małpy.  

I DZIEŃ – 25.10.2019 

M 



KATMANDU – Hotel Himalaya 4*  

M 

Hotel Himalaya położony jest w odległości 2 kilometrów  od centrum  
miasta i placu Patan Durbar. 
Położony jest w ogrodzie o powierzchni 10 akrów, oferuje gościom 
panoramiczne widoki na pasma Himalajów. 
Na terenie hotelu dostępny jest odkryty basen,a także korty tenisowe. 
Obiekt dysponuje klimatyzowanymi pokojami, urządzonymi w 
butikowym stylu. Każdy z nich wyposażony jest w telewizor, część 
wypoczynkową oraz szafę. 
W kawiarni Horizon można skosztować różnorodnych dań kuchni 
indyjskiej, chińskiej i kontynentalnej.Napoje serwowane są w lokalu The 
Tea Lounge oraz barze Base Camp. 
Międzynarodowe lotnisko w Katmandu  znajduje się w odległości 6 km 
od hotelu. 



II DZIEŃ – 26.10.2019 

M 

Program 
  26.10.2019 
    - Śniadanie w restauracji hotelowej 
    - Transfer na lotnisko , przelot do Paro 
  Linie Druk Air  
 26 OCT Katmandu – Paro 08:45 – 10:20 lub: 
 26 OCT Katmandu – Paro 13:25 – 14:40 
    - Przylot do Paro , przejazd do Thimphu 
    - Zakwaterowanie w hotelu 
    - Traditional Mask Dance 
    - Wieczorny spacer ulicami stolicy Bhutanu oraz zwiedzanie targu 
    - Powrót do hotelu 
    - Kolacja w  lokalnej restauracji  Druk Restaurant 
Traditional Mask Dance – taniec wykonywany w ozdobnych kostiumach  i 
maskach,mający swoje  korzenie w religii buddyjskiej oraz tradycji ludowej. Tancerze 
ubrani są w klasztorne szaty, na twarzach noszą drewniane maski z rysami 
prawdziwych i mitycznych zwierząt. Orkiestra składa się z cymbałów, trąbek i 
bębnów. 



Hotel Druk oferuje zakwaterowanie w pokojach  
wyposażonych  w telewizor z płaskim ekranem.  

W pokojach do dyspozycji Gości jest także łazienka z 
prysznicem. Obiekt zapewnia bezpłatny zestaw 
kosmetyków. 

 Na terenie całego hotelu Druk można korzystać z 
bezpłatnego WiFi. Na miejscu znajduje się restauracja. 

 

THIMPHU – Hotel Druk 4*  

M 



III DZIEŃ – 27.10.2019   

M 

Program 
27.10.2019 
  - Śniadanie w hotelu  
  - Zwiedzanie Thimphu :Textile Museum, National Library, Institute for Zorig    
     Chusum,  Simply Bhutan Museum  
  - Lunch  
  - Popołudniowe zwiedzanie miasta; King’s Memorial Chorter, Buddha Point,  
     Trashichhoedzong 
  - Kolacja w lokalnej restauracji Gaga’s Restaurant 
 Textile Museum – narodowe muzeum tkanin, które zgromadziło znaczną 
kolekcję zabytkowych wyrobów włókienniczych. 
National Library - Biblioteka Narodowa, w której zgromadzono starożytne 
manuskrypty oraz księgi drukowane techniką drzeworytniczą. King's 
MemorialChorten - stupa z pięknymi malowidłami o tematyce religijnej, 
poświęcona pamięci trzeciego króla Bhutanu. 
Buddha Point -  jeden z największych na świecie posągów siedzącego Buddy, 
który powstał z inicjatywy bhutańskiego lamy. Mierzy on ponad 30 m wysokości, a 
w jego wnętrzu znajdują się świątynie.      



IV DZIEŃ – 28.10.2019   

M 

Program 
28.10.2019 
  - Śniadanie w hotelu  
  - Przejazd do Punakha ( około 3 godziny)  
  - Zameldowanie w hotelu  
  - Bhutan River Rafting 
  - Lunch   
  - Popołudniowe zwiedzanie Punakha Dzong oraz wycieczka do Chimi Lakhang  
  - Kolacja  w lokalnej restauracji Bukhari  
Chimi Lhakhang - klasztor z 1499 r. poświęcony Lamie Drukpa Kinley zwanemu również 
"szalonym świętym", z uwagi na niezwykle nowatorskie (poprzez śpiew, żart i odniesienia do 
seksualności) metody nauczania filozofii buddyzmu.  
Punakha Dzong – drugi co do wielkości i drugi najstarszym monasterze Bhutanu, nazywanym 
"Pałacem Szczęśliwości". Sześciokondygnacyjny monastyr był kilkukrotnie niszczony przez 
trzęsienia ziemi, w pierwotnej formie został odbudowany ze złotymi zdobieniami, uznawany 
jest za najpiękniejszy dzong w kraju. Do 1955 r. swą siedzibę miał tutaj rząd, a dziś znajduje się 
w nim szkoła buddyjska. To właśnie tutaj miała miejsce koronacja pierwszego króla Bhutanu. 
 Bhutan River Rafting – spływ rzeką Bhutan w polodowcowej dolinie Punakha przez 
zapierającą dech w piersiach i najbardziej malowniczą górską  scenerię z niesamowicie błękitną 
wodą oraz widokami najrzadszych ptaków świata  w tle XVII-wiecznego Punakha Dzong. 



Green Resort znajduje się w Gangtey Gonpa i oferuje 
centrum SPA oraz wannę z hydromasażem. 

We wszystkich pomieszczeniach można bezpłatnie 
korzystać w WiFi. 

Wszystkie apartamenty obejmują część wypoczynkową , 
jadalnię oraz aneks kuchenny. 

Obiekt Green Resort oferuje również sprzęt do 
grillowania, a także suchy prowiant na lunch. 

PUNAKHA – RKPO Green Resort  

M 



V DZIEŃ – 29.10.2019  

 
 
                   

Program2 

 
29.10.2019 
  - Śniadanie w hotelu   - 
  -  Przejazd do Paro 
  - Zwiedzanie Simtokha  Dzong w drodze do Paro 
  -  Zameldowanie w hotelu 
  -  Lunch 
  - Popołudniowe zwiedzanie Tashichho Dzong oraz Rinpung Dzong 
  -  Kolacja w lokalnej restauracji Bhukari at Uma  
  
Paro – miasto  położone  na wysokości 2250 m n.p.m., w sercu 
cudownej Doliny Paro.W drodze do miasta  zwiedzanie 
 Simtokha Dzong – najstarszego  klasztoru-twierdzy na terenie 
Bhutanu wybudowanego w XVII wieku.Obecnie działa tu instytut 
studiów nad językiem i kulturą. 
Tashichho Dzong -  Obiekt tradycyjne powiązany z władzą, będący 
siedzibą Zgromadzenia Narodowego funkcjonującego przy królu 
od czasu powstania monarchii w 1907 r. Mieści salę tronową 
władców Królestwa Smoka, jest jego letnią stolicą i czynnym 
monasterem. 
Paro Rinpung Dzong - miejsce to w języku lokalnym nazywa się 
twierdza klejnotów i jest siedzibą władz administracyjnych okręgu 
Paro oraz wspólnoty klasztornej.Prowadzi do niego piękny 
drewniany most pokryty gontami.  

 .  



Hotel Naksel Boutique oferuje spa centrum odnowy 
biologicznej, saunę oraz ogród. 

Każdy pokój wyposażony jest w telewizor oraz sejf. W łazience 
znajduję się wanna oraz  zestawy kosmetyków. 

Restauracja The Olive serwuje dania kuchni międzynarodowej 
oraz potrawy regionalne. Bar Chabchu serwuje przekąski i 
napoje.  

W całym obiekcie można korzystać z bezpłatnego 
bezprzewodowego Internetu.  

 

PARO – Naksel Boutique @ Spa Hotel  

M 



VI DZIEŃ – 30.10.2019  

 
 
                   

Program 
 
30.11.2019 
-Śniadanie w hotelu                                                                                                                      
- Poranna wizyta w Tiger’s Nest  
- Popołudniowa wycieczka : Kyichu Lhakhang  
- Archery match 
-Wieczorna wizyta na lokalnym bazarze  
- Kolacja  w lokalnej restauracji Lingka 
Tiger’s Nest – najsłynniejszy  z bhutańskich klasztorów zawieszony malowniczo na 
zboczu skały na wysokości 3120 m n.p.m., zwany Gniazdem Tygrysa.  Do niedawna 
niedostępny dla turystów, w ostatnich latach otworzył swoje podwoje dla tych, 
którzy zdołają wspiąć się na wzgórze. Widok klasztoru oraz otaczające go pejzaże są 
doskonałą nagrodą za trudy wspinaczki.  
Archery match - Łucznictwo jest narodowym sportem Bhutanu, a każda wioska ma 
swój łuczniczą drużynę.Zawody, którym zwykle towarzyszy  bankiet stanowią  
integralną część wszystkich uroczystości . Zespół łuczników strzela do celów o 
średnicy zaledwie 30 centymetrów z odległości 120 metrów,a każda drużyna ma 
hałaśliwy tłum kibiców.Konkurs łuczniczy należy do najbardziej malowniczych i 
barwnych wydarzeń w kraju.  

 .  



VII DZIEŃ – 31.10.2019  

 
 
                   

Program 
 
31.10.2019 
  - Śniadanie w hotelu 
  - Transfer na lotnisko międzynarodowe w Paro  
  - Przelot do Katmandu  
Linie Druk Air  
 31 OCT Paro -  Katmandu  09:20 – 10:20 
 
  - Popołudniowa wizyta na Bhaktapur Durbar Square 
  - Kolacja w lokalnej restauracji Mitho Restaurant 
 
Durbar  Square – prawdziwe serce  starego Katmandu z 
najwyższej klasy zabytkami zgromadzonymi na niewielkiej 
przestrzeni, wokół których toczy się codzienne życie 
mieszkańców. Wśród imponującej ilości zabytków 
zobaczymy tu Hanuman Dhoka, czyli bogato zdobiony 
pałac królewski  oraz Kumari Bahal  - okazały budynek z 
dziedzińcem będący siedzibą Żywej  Bogini Kumari. 



VIII DZIEŃ  01.11.2019 

Program 
01.11.2019 
  - Śniadanie w hotelu 
  - Helikopter ride to Kongde 
  - Zwiedzanie Boudhanath Stupa oraz  Pashupatianath 
  - Transfer na lotnisko międzynarodowe w Katmandu  International Airport 
  - Wylot z Katmandu do Warszawy 
Boudhanath Stupa – jedna z najważniejszych świątyni w Katmandu. Jednocześnie jest to 
największa stupa w całej Azji. Wokół świątyni rozmieszczonych jest 147 nisz z młynkami 
modlitewnymi. 
Pashupatianath -  świątynia i najświętsze miejsce hinduizmu na świecie. Wielki kompleks 
religijnych budowli położony wzdłuż koryta świetej rzeki Bagmati,do którego co roku 
przybywają niezliczone ilości pielgrzymów nie tylko z Nepalu i Indii, ale także z innych 
krajów. Świątynia Pashupatinath słynie przede wszystkim z ceremonii kremacji, które 
odbywają się tutaj codzienne na betonowych platformach umieszczonych  wzdłuż rzeki . 
Jej wody niosą prochy zmarłych do świętej rzeki Ganges. 
Helikopter ride to Kongde – to  zapierający dech w piersi lot oraz lekkie śniadanie z 
filiżąnką kawy  z widokiem na majestyczne Mount Everest, Lhotse, Makal . Z  pewnością 
będzie niezapomnianym doświadczeniem pozostającym w pamięci na całe  życie. Kongde, 
które znajduje się na wysokości 4250 m npm jest  jednym  z najwyżej położonych  górskich 
kurortów na świecie.  



Kontakt 

  
konferencje@olimpair.com.pl 

  
Tel.: 609 999 557 

 
www.olimpair.com.pl   

 
OLIMP AIR BIURO PODRÓŻY   

ul. Łowicka 23  |  02-502 Warszawa |  tel.+48 22 546 69 55 

www.olimpair.com.pl 
 

http://www.olimpair.com.pl/

