LHA

Wycieczka grupowa do Lhasy

4
16dni
dni
7.622 km
Kolej Tybetańska – najwyższa kolej na świecie: 90% trasy jest położona ponad 4.000 m n.p.m.
Lhasa – stolica autonomicznego Tybetu · pałac Potala – były pałac Dalajlamy

450 €
(sezon A)

490 €

590 €

(sezon B)

(sezon C)

Usługi wliczone w ceny pakietów:

Dodatkowo do każdego pakietu można zamówić:

☑ noclegi w 3* hotelu w pokoju 2-osobowym zgodnie z trasą
☑ śniadania w hotelu
☑ program zwiedzania zgodnie z trasą wraz z biletami wstępu
☑ opieka lokalnego przewodnika w języku angielskim
☑ wszystkie konieczne transfery z/na lotnisko/dworzec kolejowy
☑ zezwolenie na wjazd do Tybetu (Tibet Travel Permit)
☑ zezwolenie do innych regionów na trasie (Special Area Permit)
☑ wszystkie opłaty i podatki związane z rezerwacją

☑ bilet kolejowy z Pekinu do Lhasy: 280 € w klasie hard sleeper lub
380 € w klasie soft sleeper
☑ wiza do Chin: 136 € od osoby
☑ dopłata za pokój 1-osobowy w hotelach na całej trasie: 85 €
☑ obiady i kolacje
☑ lot/dojazd do Pekinu i powrót z Lhasy: łączny koszt zależny m.in. od
liczby osób, daty podróży i daty zamówienia biletów
☑ transfer z lotniska + na dworzec kolejowy w Pekinie: 80 € od osoby
☑ nocleg w Pekinie: od 26 € w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem
w 3* hotelu w centrum miasta
☑ zwiedzanie Pekinu, w tym Placu Tiananmen, Zakazanego Miasta,
Pałacu Letniego i Świątyni Niebios: od 45 € przy zwiedzaniu z grupą
lub od 110 € od osoby przy zwiedzaniu indywidualnym
☑ całodniowa wycieczka do Wielkiego Muru Chińskiego i grobowców
dynastii Ming: od 35 € przy zwiedzaniu z grupą lub od 115 € od osoby
przy zwiedzaniu indywidualnym (w cenach niewielki obiad)
☑ ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą na okres 4 dni: 6 €

Klasy biletowe:
hard sleeper = wagon sypialny, przedział 6-osobowy bez drzwi
soft sleeper = wagon sypialny, przedział 4-osobowy zamykany
Uwaga – w sierpniu klasa soft sleeper nie jest dostępna!
W pociągu dostępny jest wagon restauracyjny. W każdym wagonie są
dostępne toalety i umywalki oraz samowar z bezpłatną wrzącą wodą.
Uwaga - prysznice nie są dostępne.
Uwaga – ze względu na wzmożoną kontrolę sprzedaży biletów przez
rząd Chin, nie możemy zagwarantować biletów klasy soft sleeper.
Prosimy o wyrozumiałość.
Minimalna liczba osób: 2. Wycieczka jest możliwa także w wypadku
1 osoby lub w wypadku nieparzystej liczby osób. Konieczne są wówczas
noclegi w pokoju 3-osobowym lub dopłata za noclegi w pokojach 1-osobowych, której wysokość zależy od wybranej opcji.

☑ ubezpieczenie od kosztów rezygnacji: 2,76% ceny imprezy

Koszty dodatkowe od osoby:
✗ wyżywienie podczas podróży pociągiem
✗ inne nie wymienione wyżej posiłki
Sezon A:
Sezon B:
Sezon C:

16.11.-28.02.
01.04.-25.06 + 16.10.-15.11.
26.06.-15.10.
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Zapraszamy na krótką dwudniową wyprawę do Lhasy – stolicy Tybetu, którą można połączyć z przejazdem najbardziej spektakularną koleją na
świecie – Koleją Tybetańską! Nowa linia kolejowa do Tybetu została przeprowadzona w 90% na wysokości około 4.000 m n.p.m. Najwyższy
punkt trasy (przełęcz Tanggu) leży na wysokości 5.072 m n.p.m. Jest to bezsprzecznie najwyższej położona linia kolejowa na świecie. Na całej
trasie wybudowano liczne wiadukty, mosty i tunele prowadzące przez góry Kunlun, które można podziwiać z okien pociągu.

Przebieg trasy

Terminy wycieczek 2019:

Odjazd z Pekinu 2 dni wcześniej wieczorem o godz. 20:00.

Styczeń:
Luty:
Kwiecień:
Maj:
Czerwiec:
Lipiec:
Sierpień:
Wrzesień:
Październik:
Listopad:
Grudzień:

Lhasa
1 dzień: Przyjazd do Lhasy po południu. Transfer do hotelu. Dziś będzie
czas na pierwszy samodzielny spacer po tybetańskiej stolicy i aklimatyzację na dużych wysokościach.
2 dzień: Dziś zwiedzą Państwo pałac Potala (VII. w.) – oficjalną rezydencję
Dalajlamy. Położenie pałacu na zboczu góry Hongshan, czyli Góry Czerwonej (130 m nad tybetańską stolicą) robi niesamowite wrażenie. Następnie zwiedzanie klasztoru Jokhang – kolejnego światowego dziedzictwa
UNESCO będącego duchowym centrum dla buddystów w Tybecie. Obok
świątyni znajduje się ulica Bakhor, pełna pielgrzymów i sprzedawców
ulicznych, handlujących tradycyjnymi tybetańskimi przedmiotami, takimi jak
koła modlitewne i biżuteria. Kolacja powitalna i nocleg w Lhasie.
3 dzień: Przewodnik pokaże dziś Państwu położony 10 km od Lhasy i założony w 1416 r. klasztor Drepung. Należy on do jednego z trzech wielkich
klasztorów zakonu Gelugpa reprezentującego buddyzm tybetański. Zwiedzą Państwo także założony w 1419 roku klasztor Sera.

03, 08, 17, 23, 31
04, 14, 21
01, 03, 05, 07, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 28
02, 04, 06, 09, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30
01, 03, 07, 10, 12, 14, 16, 21, 22, 24, 28, 30
04, 10, 14, 18, 22, 26, 30
01, 05, 08, 12, 16, 20, 24, 28
01, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30
02, 04, 07, 10, 12, 16, 18, 19, 24, 28, 30
03, 07, 11, 18, 22, 27
02, 06, 13, 20, 25, 30

Rabat 50 € od osoby od 6 razem podróżujących osób.
Wszystkie ceny podane są od osoby. W każdym wypadku podany został
czas lokalny. Rozkład jazdy może ulec zmianie. Oferta jest ważna wyłącznie w wypadku dostępności wszystkich usług w momencie Państwa zgłoszenia (dokonywania rezerwacji).

4 dzień: Transfer na dworzec kolejowy lub lotnisko w Lhasie.

Terminy, uwagi:
Wycieczka jest możliwa w dowolnym wybranym terminie oprócz miesiąca
marca (rocznica zamieszek 2008). Odradzamy wyjazd w lipcu i w sierpniu
z uwagi na szczyt sezonu turystycznego i ograniczoną liczbę miejsc w hotelach i pociągu do Lhasy. Polecamy przysłanie zamówienia co najmniej
z 6-miesięcznym wyprzedzeniem, najpóźniej na 9 tygodni przed podróżą.

Organizator turystyczny: EYAND TRAVEL

Podróżuj z pasją. Podróżuj z nami.

Podróżować znaczy podziwiać.

Tworząc naszą koncepcję podróży postawiliśmy

To chęć przemierzania tysięcy kilometrów w celu

EYAND TRAVEL · Maja Forysiak

sobie za cel oferowanie wycieczek wysokiej jako-

konfrontacji z nowymi, nieznanymi i odmiennymi

Isländische Str. 2a, D-10439 Berlin, Germany

ści, cechujących się odpowiedzialnością za śro-

stylami życia i niekiedy bardzo skrajnymi świato-

fon: (+49 30) 275 77 669, (+48 22) 398 73 90

dowisko naturalne, świadomością społeczną i so-

poglądami. Dzięki świadomemu podróżowaniu

e-mail: travel@eyand.de, http://eyand.de

cjalną. Razem z Państwem poszukujemy w po-

budujemy pomost łączący nas jako podróżników

https://www.facebook.com/eyandtravel

dróżach tego, co w nich najciekawsze: człowieka.

z ludnością miejscową danego kraju.
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