
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZUKASZ MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA WYPRAWY TURYSTYCZNEJ ZA GRANICĘ  

Z WOLONTARIATEM? CZEKAMY NA CIEBIE! PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEJ KOLEJNEJ  

GRUPOWEJ WYPRAWY POŁĄCZONEJ Z WOLONTARIATEM I SPĘDŹ 2 TYGODNIE  

W NEPALU! 

 

To, co zrobisz, będzie mieć znaczenie dla lokalnej społeczności, bo będziesz 

pomagać w malowaniu i dekorowaniu klas szkolnych! Będziesz mieć okazję pobyć  

z nepalskimi rodzinami i poznać ich kulturę, zwyczaje i tradycje. Razem zwiedzimy 

także Kathmandu, Pokharę i Narodowy Park Chitwan, którego nie może zabraknąć 

podczas wyprawy do Nepalu! A w programie mamy jeszcze przejażdżkę na 

słoniach, spacer po dżungli, łódki i wiele innych atrakcji…  

 

Koniecznie przeczytaj naszą relację z pierwszej wyprawy do Nepalu z 2016 r. na 

blogu Travel with Mission: www.travelwithmission.com/blog/, wówczas na pewno 

będziesz wiedział/a jakich emocji i wrażeń się spodziewać :) 

 



 

A oto kilka wypowiedzi naszych wolontariuszek, które zapytane o to, czy zamierzają 

powtórzyć doświadczenie, odpowiedziały tak: 

 „Tak, tak i jeszcze raz tak!  I będę gorąco namawiać do takiego czynnego 

wypoczynku także innych. A jak się dowiem, że planowany jest wyjazd z tą samą 

ekipą - to nawet nie będę pytała, dokąd jedziemy ;)” - Monika 

„Grupa 6 dziewczyn, które wyjątkowo przypadły sobie do gustu. Łączyło nas 

poczucie humoru, wspierałyśmy się w przypadku niewielkich niedyspozycji 

zdrowotnych, codziennie, po trochu odkrywałyśmy się.  Z pewnością nie stracimy ze 

sobą kontaktu.” - Małgosia 

„Nie znałyśmy się przed wyjazdem, poznałyśmy się dopiero na hali odlotów na 

Okęciu. Mam nadzieję, że nie tylko będziemy utrzymywały kontakt, ale niejedną 

szkołę jeszcze odmalujemy :)” - Marta 

 

Proponowany termin wyprawy to 30.09 – 13.10.2017 r. 

PROGRAM WYPRAWY DO NEPALU: 

 

Dzień 1 - Wylot z Warszawy  

 

Dzień 2 – Przylot do Katmandu. Zakwaterowanie i kolacja w jednej z licznych restauracji na 

Thamelu – turystycznej dzielnicy Katmandu.  

 

Dzień 3 - zwiedzanie Katmandu z przewodnikiem:  Durbar Squer – najstarsza część miasta 

z pałacem królewskim i licznymi świątyniami w tym słynną świątynią żywej bogini Kumari; 

Bodnath – centrum życia buddyjskiego i dzielnica tybetańskich uchodźców; Swayambhunath 

– zwana również świątynią małp, jedno z najważniejszych miejsc kultu w Nepalu, ważne 

zarówno dla buddystów jak i hinduistów; Świątynia Paśupatinath – miejsce szczególnie 

czczone przez hinduistów w pobliżu którego znajduje się miejsce kremacji zwłok.  

Lunch w tybetańskiej części miasta Bodnath w jednej z licznych restauracji usytuowanych na 

dachu z pięknym widokiem na stupę.  

Kolacja i nocleg na Thamelu. 

 

Dzień 4 -  Opuszczamy Katmandu i udajemy się na poł.-zachód w kierunku miasta Pokhara. 

Popołudniowe zwiedzanie i kolacja w jednej z licznych restauracji w Pokharze. 

Dzień 5 - Dziś wybierzemy się kilkugodzinny trekking w okolicach Pokhary – będziemy mijać 

okoliczne wioski i świątynie ale z pewnością największe wrażenie zrobi ośnieżony masyw 

Annapurny, odbijający się w tafli jeziora Phewa… 



 

Po południu spotkamy się z przedstawicielami lokalnej organizacji pozarządowej, z którą przez 

następne dni będziemy pracować w formie wolontariatu. Wieczorem wspólna kolacja  

z całym zespołem w kawiarni nad brzegiem jeziora. 

 

Dzień 6 – O świcie spacer na wzgórze Sarangkot i oglądanie wschodu słońca; po śniadaniu 

zwiedzanie okolic Pokhara wspólnie przedstawicielem naszej lokalnej organizacji. Po południu 

warsztaty dotyczące kultury i języka nepalskiego. Wieczorem kolacja u rodzin nepalskich. 

Dzień 7 – po śniadaniu z rodziną nepalską udamy się do szkoły Mani Jyoti Lower Secondary 

School Sarangkot, gdzie wspólnie z lokalną organizacją będziemy w ramach wolontariatu 

malować sale szkolne. Lunch zjemy w szkole. Po południu ciąg dalszy prac  

w szkole. 

Dzień 8 – ciąg dalszy prac wolontariackich w szkole; po południu możliwość animacji czasu 

wolnego dla dzieci ze szkoły. Możliwość rozegrania meczu z dziećmi. 

Dzień 9 - wolontariat w szkole podstawowej  Sijana Primari School Lalagau w Pokhara – 

pomoc przy naprawie schodów oraz malowanie ścian w klasie maluchów. Po południu 

udział w kampanii informującej najmłodsze dzieci, jak dbać o higienę jamy ustnej  

i prawidłowo myć  swoje zęby (dzieci dostaną od nas szczoteczki i pasty do zębów). 

Dzień 10 – wyjeżdżamy z Pokhary i udajemy się do Narodowego Parku Chitwan.   

Po przyjeździe, zakwaterowaniu  i zjedzeniu  lunchu udamy się na spacer, aby zwiedzić 

wioskę. Potem romantyczny zachód słońca nad rzeką. Wieczorem  obejrzymy pokazy 

tańców.  

 

Chitwan to wspaniałe miejsce do obserwacji wielu gatunków zwierząt i ptaków, ale główna 

atrakcją są oczywiście nosorożce. Można je oglądać wędrując przez dżunglę na piechotę, 

płynąc łodzią lub odbywając „przechadzkę” na grzbiecie słonia. Wrażenia ze spotkania  

z tymi ogromnymi ssakami są niepowtarzalne!  

 

Dzień 11 – po śniadaniu wyruszymy na wyprawę na łódkach, potem spacer w dżungli.  

Po lunchu odwiedzimy Centrum Hodowli Słoni i pojeździmy na słoniach;) 

 

Dzień 12 – po śniadaniu opuszczamy Chitwan i wyruszamy do Kathmandu. Kolację zjemy już 

w stolicy Nepalu. 

 

Dzień 13 – wspólne zakupy w Katmandu, czas wolny, wieczorem wylot z Katmandu 

 

Dzień 14 – powrót do Polski 

 

*Z uwagi na charakter wyprawy możliwe są nieznaczne odstępstwa od programu, nie 

wpływające jednakże na jego zasadniczy kształt i jakość.  

 

Cena dla 1 osoby: 

1400 USD* + bilet Warszawa – Katmandu – Warszawa (cena biletu w promocji Qatar Airways w 

2016 wyniosła 2500 PLN, cena regularna ok. 3500 PLN) 

 

 



 

Uwaga, wyjazd będzie realizowany już nawet przy zebraniu się małej 6-osobowej grupy! 

*Jeśli grupa będzie zgodna, to możliwe jest zamiana transferu busem Kathmandu – Pokhara 

(ok. 8 godz. jazdy busem) na lot na tej trasie – za dodatkową opłatą. 

  

W cenie: 

Opieka pilota z j. polskim i angielskim – przedstawiciela Travel with Mission /No Limits 

Zakwaterowanie w hotelach 2* i 3*w Kathmandu, w tzw. guest house w Pokhara i Chitwan 

oraz u rodzin nepalskich podczas wolontariatu 

3 posiłki dziennie w lokalnych restauracjach, u rodzin nepalskich oraz w miejscu odbywania 

wolontariatu 

Woda, kawa/herbata do posiłków  

Przewodnik z j. angielskim: 

 Katmandu  

 Park Narodowy Chitwan  

 Podczas trekkingu  

Zwiedzanie Parku Narodowego Chitwan wraz z atrakcjami z programu 

Trekking w rejonie Pokhary   

Opłaty za wejścia do obiektów zabytkowych i Parków Narodowych  

Wewnętrzne przejazdy busem 

Wiza nepalska  

Opłaty lotniskowe  

Ubezpieczenie 

Transfery z i na lotnisko  

Materiały potrzebne do prac w ramach wolontariatu (farby, pędzle, szczoteczki i pasty do 

zębów dla dzieci) 

 

W cenę nie są wliczone: 

Napoje alkoholowe  

Dodatkowe posiłki zamawiane indywidualnie  

Napiwki  

Osobiste wydatki  

 

 

Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie zaliczki. 

Wyjazd jest realizowany we współpracy z zaprzyjaźnioną i bardzo doświadczoną 

organizatorką turystyki – Aliną Majewską, właścicielką firmy „No Limits”, www.no-limits.pl. 

 

Kontakt: 

Lidia Kilińska-Dłabich: lidia.dlabich@travelwithmission.com, tel. +48 504 100 825 

Alina Majewska: alina.majewska@no-limits.pl, tel. +48 602 792 995 

www.travelwithmission.com 

FB: TravelwithMission 



 

 
 

 


