Spiti na rowerach\Indie-wycieczka ekspedycyjna

Delhi • Chandigarh • Kawlang (Shimla) • Kalpa • Nako • Sumdo • Tabo •
Sichling • Lhalung • Lingti • Kaza • Kye Gompa • Demul • Lidang • Kibber •
Gete • Kaza • rzeka Spiti • Losar • Jezioro Chandratal • Chattru • Przełęcz
Rohtang • Manali • Chandigarh • Delhi
Egzotyczna wyprawa rowerowa do doliny Spiti otoczonej pasmami Himalajów. Wyzwaniem będzie
przejazd na rowerach przez przełęcze znajdujące się na wysokości ponad 4000 m n.p.m. Wyprawa
to nie tylko wspinaczka na przełęcze, ale także podróż przez ukryte w dolinach niewielkie wioski,
buddyjskie świątynie i nietknięty krajobraz dawnego królestwa Ladakh i księstwa Spiti. Na trasie
wiele atrakcji, wśród nich jedna z najwyżej na świecie położonych wiosek – Kibber (4100 m
n.p.m.) i rafting rzeką Spiti. Program dedykowany rowerowym pasjonatom. ITAKA organizuje
transport lotniczy i przewozy na miejscu Twojego roweru! Łącznie trasy rowerowe: ok. 302 km.
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przejazd rowerami na wysokości ponad 4000 m n.p.m.
6 rowerowych dni w Himalajach, ponad 300 km do przejechania
rafting rzeką Spiti
możliwość zabrania własnego roweru

PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot do Delhi.
2. DZIEŃ. DELHI
Przylot do DELHI, transfer do hotelu, zakwaterowanie, śniadanie. Zwiedzanie Starego Delhi:
Czerwony Fort - ogromna cytadela z czerwonego piaskowca, Dżama Masdżid – największy meczet
w Indiach, Radż Ghat – miejsce kremacji Mahatmy Ghandiego. Spacer po Chandi Chowk – jednej z
najsłynniejszych ulic Starego Delhi, będącej jednocześnie zatłoczonym bazarem. W trakcie
zwiedzania przejazd rikszą po starej części miasta. Zwiedzanie Nowego Delhi: zespół Kutub Minar,
Mauzoleum Humajuna – grobowiec mogolskiego władcy z XVI w., Brama Indii – 42-metrowy łuk
triumfalny. Panoramiczny przejazd obok budynku parlamentu oraz pałacu prezydenckiego. Powrót

do hotelu, kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. CHANDIGARH – KAWLANG (SHIMLA)
Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na stację kolejową. Przejazd pociągiem do CHANDIGARH.
Przejazd do niewielkiej miejscowości KAWLANG (SHIMLA). Czas wolny. Przybycie do obozu.
Kolacja, nocleg w namiotach.
4. DZIEŃ. KALPA
Śniadanie. Opuszczenie obozu. Przejazd do KALPY, miejscowości położonej u stóp Narkanda
(2690 m n.p.m.). Malownicza okolica otoczona jest lasem, w którym kryją się stare świątynie. Czas
wolny. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Nocleg.
5. DZIEŃ. NAKO – SUMDO – TABO
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do NAKO (3600 m n.p.m.), miejscowości, z której
rozpocznie się wyprawa rowerowa. Odbiór rowerów i przygotowanie do jazdy. Początkowo trasa
rowerowa pnie się w górę do SUMDO. Od tego miejsca rozpocznie się zjazd do TABO (3050 m
n.p.m.), gdzie znajduje się 1000-letnia buddyjska świątynia. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg w
hotelu lub pensjonacie.
Trasa rowerowa: ok. 50 km, czas przejazdu: ok. 4-5 godz.
6. DZIEŃ. SICHLING – LHALUNG – LINGTI
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przygotowanie do jazdy rowerowej. Trasa rowerowa początkowo
przebiega wzdłuż rzeki Spiti do SICHLING. Przejazd do klasztoru Dhankar (3890 m n.p.m.). Czas
wolny na zwiedzanie i obiad. Kontynuacja trasy do LHALUNG i zjazd do LINGTI (3400 m
n.p.m.). Przybycie do obozu. Kolacja, nocleg w namiotach.
Trasa rowerowa: ok. 59 km, czas przejazdu: ok. 5-6 godz.
7. DZIEŃ. KAZA – KYE GOMPA – DEMUL – LIDANG
Śniadanie. Opuszczenie obozu. Transfer samochodem do KAZA i rozpoczęcie rowerowego
odcinka. Na trasie starożytny klasztor KYE Gompa. Czas wolny na zwiedzanie Gompy i
kontynuacja przejazdu na rowerach przez DEMUL w dolinie Lingti do LIDANG (3470 m n.p.m.).
Na 22-kilometrowym odcinku przewyższenie wynosi 600 m (opcjonalnie możliwość przejazdu
odcinka samochodem). Przybycie do obozu, kolacja, nocleg w namiotach.
Trasa rowerowa: ok. 55 km, czas przejazdu: ok. 6-7 godz.
8. DZIEŃ. KIBBER – GETE – KAZA
Śniadanie. Opuszczenie obozu. Transfer samochodem do KIBBER (4270 m n.p.m.). Rozpoczęcie
trasy rowerowej, prowadzącej do GETE przez urokliwe wioski, gdzie można zobaczyć jak żyją
mieszkańcy. Przejazd do KAZA (3800 m n.p.m.). Zakwaterowanie, kolacja, nocleg w hotelu.
Trasa rowerowa: ok. 30-36 km, czas przejazdu: ok. 3-4 godz.
9. DZIEŃ. RAFTING RZEKĄ SPITI
Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer do miejsca, w którym rozpocznie się rafting. Po krótkim
instruktażu początek spływu. 25-kilometrowy rafting pontonami po rzece Spiti. Piknik nad rzeką.
Zakwaterowanie, kolacja, nocleg na campingu lub w hotelu.
Trasa raftingu: ok. 25 km, czas: ok. 3-4 godz.
10. DZIEŃ. LOSAR – JEZIORO CHANDRATAL
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na rowerach doliną rzeki Spiti do LOSAR. Przejazd
samochodami 4X4 w okolice jeziora CHANDRATAL (4300 m n.p.m.). Stąd rozpocznie się krótki
trekking do obozowiska położonego nad jeziorem. Malownicze krajobrazy z turkusem jeziora i
bielą śniegu na szczytach gór w tle. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 61 km, czas przejazdu: ok. 7-8 godz.
Trasa trekkingu: ok. 4 km, czas przejścia: ok. 1-2 godz.
11. DZIEŃ. CHATTRU – PRZEŁĘCZ ROHTANG – MANALI
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na rowerach wzdłuż rzeki Chandra, z widokiem na pasma
górskie Himalajów: Pir Pandźal, Himalaje Wysokie do CHATTRU. Przejazd samochodami 4x4
przez PRZEŁĘCZ ROHTANG do MANALI (2000 m n.p.m.). Zakwaterowanie, czas wolny.
Kolacja, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 41 km, czas przejazdu: ok. 5-6 godz.

12. DZIEŃ. CHANDIGARH – DELHI
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do CHANDIGARH na stację kolejową. Przejazd pociągiem
do DELHI. Kolacja w pociągu. Przed podróżą, w hotelu pokój na odświeżenie się. Transfer na
lotnisko. Wylot do Polski.
13. DZIEŃ.
Przylot do Polski.
ŚWIADCZENIA 10 noclegów: 7 w hotelach klasy turystycznej; 3 w obozach; 2-os. pokoje z
łazienkami, namioty 2-os; pokój na odświeżenie przed podróżą • wyżywienie: 11 śniadań, 11
obiadów w formie suchego prowiantu, 11 kolacji • przelot: Warszawa-Delhi-Warszawa • przejazd
komfortowym autokarem lub minibusem (w zależności od liczby osób) i samochodami 4x4 (3
os./samochód) • wsparcie samochodu technicznego • przewóz bagażu na całej trasie rowerowej •
opieka lokalnego przewodnika (j. angielski) • opieka pilota • bilet na pociąg: Delhi-ChandigarhDelhi • ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone o następstwa uprawiania sportów
wysokiego ryzyka
UWAGI:
1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: napiwki: 5 USD/os./dzień.
2. Transport własnego roweru (na zapytanie).
3. Wizy: lista dokumentów niezbędnych do uzyskania wizy jest dostępna na stronie
www.itaka.pl. Dokumenty należy wysyłać pocztą kurierską na adres: B.P. ITAKA, ul.
Garibaldiego 4 lok. 18, 04-078 Warszawa, tel. 22 448 68 88 z dopiskiem „WIZY”, tak aby
dotarły najpóźniej do 21 dni przed wylotem do Indii. Opłata za wizę turystyczną oraz
pośrednictwo: 350 PLN. Dane paszportowe należy podać w momencie założenia rezerwacji.
4. Program przeznaczony dla osób pełnoletnich, zdrowych, sprawnych fizycznie,
przygotowanych kondycyjnie do jazdy na rowerze po terenach o zróżnicowanym podłożu i
stopniu nachylenia.
5. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

