Бутан – където щастието е смисъла на живота!
ПОТВЪРДЕНА ПРОГРАМА
Катманду – Паро – Тимпу – Пунака – Гангтей – Вангду – Паро - Катманду
15 дни –13 нощувки
29.09.2017 – 13.10 2017
Какво са мечтите? Те са част от нашето все още неосъществено “Аз”.
Докосването до Бутан е като сбъдване на съкровена мечта. Питаш се, може ли
да съществуват такива хора. Има ги. Да, те са там, високо в Хималаите,
достигнали до своята хармония, упорито отказващи да я изтъргуват срещу
материалните придобивки на западната цивилизация. Да, има такива хора.
Намерете смелост да дойдете и ще разберете за какво иде реч. Бутан –
преживяването като усещане на божественото начало.
Цечу е най-големият будистки фестивал в Бутан, създаден през 1670 г. в памет
на Гуру Ринпоче, монахът донесъл будизма в Бутан. Това е едно от събитията на
който човек може да преживее истинското усещане за живота и осмисли дълбоко
будистките благородни истини. Танцуващите маскирани монаси, местните
жители облечени с пъстроцветни дрехи, всички те ни приближават до детското
усещане за света, като безкраен карнавал, със свалени маски.

Цена на човек в двойна стая - 3649 евро / 7137 лева.
Доплащане за единична стая – 550 евро / 1076 лева.
Цената включва:










Самолетни билети с включени летищни такси за всички полети;
Разрешен багаж до Катманду – 30 кг, а за останалите полети до 20 кг.;
13 нощувки в хотели 3 и 4 звезди;
13 закуски, 8 обяда и 10 вечери;
Всички трансфери между отделните локации с автобус, самолет или джипове;
Всички забележителности и входни такси по програмата;
Застраховка „Помощ при пътуване“ с покритие 20 000 USD;
Виза за Бутан;
Водач – преводач на български, запознат с източните религии и разбирания за
живота.

Цената не включва:




Виза за Непал – 25 USD заплаща се на летище при влизане в страната;
2 бр. паспортни снимки за визата за Непал;
Лични разходи.

За информация и записвания: 052/ 983201, 0888/247042

Ден 1 София – Истанбул - Катманду
Групата се събира на летище София и в 10:00ч. излита за Истанбул.
Следва полет Истанбул – Катманду в 20:30ч.
Ден 2 Катманду
Кацаме в столицата на Непал в 6:20ч. Разглеждане забележителностите на този град.
Трансфер до хотела. Нощувка. Himalaya- 4* (http://www.hotelhimalaya.com.np/)
Ден 3 Катманду – Паро – Тимпу/височина 2600/
След закуска свободно време до обед. Трансфер до летище и в 15:25ч. излитаме за Паро.
Сам по себе си този полет е едно преживяване. Самолетът се рее около най-високите
планински върхове в света. Ако имаме късмет ще видим и Еверест. Кацаме в Паро и след
визовите формалности ни посреща представител на партньорската ни компания. Следва
едночасов трансфер до столицата Тимпу. По пътя ще спрем до манастира Tachog
Lhakhang, построен през 14 век от известния тибетски йоги Тантгтонг Гуалпо. Той е прочут
със своите умения като лекар, архитект, ковач и строителен иженер. След пристигане в
Тимпу се настаняваме в хотела. В остатъка от деня, посещаваме мемориала Чортен.
Вечеря. Нощувка. Hotel Tashi Yoedling 3*+
Ден 4 Тимпу – съпреживяване на фестивала
След закуска групата се потопява в атмосферата на фестивала. Той се открива винаги на
10-я ден от осмия месец според лунния календар. Същината му се изразява в ритуали
извършвани през деня и нощта, които гонят лошите сили и предизвикат аудиенция на Бог в
нашето ежедневие. За всички жители на Бутан, фестивалът е повод да се отделят за
малко от нормалните си задължения, обличайки най-хубавите си дрехи, да пообщуват с
енергиите на Вселената. Тайната на всеки народ е скрита в неговите вярвания. Ето защо
приближавайки се до тях, ние разбираме по-дълбоко и интимно какви са тези хора,
живеещи в толкова изолиран район. Според вярванията на местните, участието на човек в
тези тържества носи раздяла с греховете и терзанията и открива пътя към просперитет и
здраве. В края на деня посещаваме храмът Чанганкха и манастира Друбтхоб. Вечеря.
Нощувка. Hotel Tashi Yoedling 3*+
Ден 5

Тимпу – Пунака / височина 1300 метра/– 3 часа

След закуска тръгваме с джипове по път през прохода Дочу-ла 3100 метра. Той предлага
уникална гледка към величествените хималайски върхове. Пристигаме в Пунака – старата
столица на Бутан. Посещаваме “Двореца на великото щастие”, построен от обединителя
на Бутан Шабдрунг през 1637г. Интересното е, че дворецът е построен на мястото където
се сливат реката на майката и тази на бащата. Тук през 1907г. е короясан първият крал на
Бутан. След това се изкачваме до храмът Чими Лаканг. Той се свръзва с Друкпа Куенли
/Лудият светец/ – монахът, който е възстанал срещу ортодоксалния будизъм. Той е учел,
че религията е вътрешно усещане и не е задължително да си отдаден монах, за да
получиш просветление. Той е смятан също за покровител на плодородието и много
бездетни двойки отиват да се молят там. Вечеря. Нощувка в Zhinkham resort 3*
Ден 6 Пунака – Гангтей / височина 3000 метра/– 3 часа
На този ден ще се насладим на най-високата долина в Бутан – Фобжика и ще спираме на
различни забележителности. След обяд ще се разходим по планински маршрут, където
добрите пешеходци ще имат шанс да вървят 2 часа сред природните красоти. Вечеря.
Нощувка. Dewachen resort 3*

Ден 7 Гангтей – Бумтанг/ 2600 метра/ - 6 часа
Днес е най-дългият ни преход в Бутан. Ще преминем през високопланински проход висок
3300 метра. Той се явява границата между западен и централен Бутан. След прохода ще
спрем в малък Тибетски манастир, наречен Чендебжи. Той е построен през 18 век от
Тибетския Лама, за да победи останките от зли сили върлували на това място.
Архитектурният му стил е непалски. Вечеря. Нощувка в Gonkhar hotel 3*
Ден 8 Бумтанг / 2600 метра/
Бумтанг се нарича място, включващо четири долини с височина от 2600 до 4000 метра. Тук
прорамата включва пешеходен преход до манастира Тамшинг, основан през 1501 г,
известен с оригиналната си будистка живопис. Ще посетим и Джакар - замъка на бялата
птица. След него ще минем през търговската улица на Бумтанг. Вечеря. Нощувка в
Gonkhar hotel 3*.
Ден 9 Бумтанг – Юра 1,5 часа
След закуска се отправяме към долината Юра, минавайки през прохода Шартанг Ла 3200
метра. По пътя при безоблачен ден се вижда връх Ганкар 7415 метра. При желание е
възможен и пешеходен преход по долината. Релефът е подходящ за всички възрасти.
Вечеря. Нощувка в селска къща или хотел.
Ден 10 Бумтанг – Паро / 2300 метра/
Полет Бумтанг – Паро. След пристигане разглеждаме забележителностите на Паро. Там
ще посетим националния музей Та Дзонг с религиозни и етнически реликви от миналото на
Бутан. Следва посещение на манастира Рампонг, където ще разгледаме живопис от
големия светец Миларепа, смятан за майстор на медитацията и човек, достигнал
просветление приживе, посредством този способ. Следва разходка до фамозния дървен
мост Кантилевър, който е все още в употреба, въпреки преклонната си възраст. Вечеря.
Нощувка в Паро - Gangtey palace hotel 3*
(http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/gangtey-palace-hotel/)
Ден 11
Манастирът “Гнездото на тигъра”.
Всеки турист посетил Бутан, мечтае да се изкачи до този манастир. Много мистика витае
около него. Защо е построен? Как функцонира и до днес? Отговорът на тези въпроси ще
получим след покоряване на височината, където е разположен той. Необходими са около
2.5 часа изкачване и преодоляване на около 800 метра денивелация. Всеки турист
преценява сам своите физически възможности и си носи подходящи за планинско
изкачване обувки. Според легендата Гуру Ринпоче е бил носен от тигрица до това мято,
когато той е разпространил будисткото знание по тези земи през 8 век. Обяд в кафетерия
на върха. На връщане по пътя към Паро, ще посетим и манастира Киучу, един от 108 те
построени от Тибетския крал Сонгстен Гампо, приличащ много на този в Лхаса. Вечеря.
Нощувка в Gangtey palace hotel 3*.
(http://www.hotel.bt/hotels-in-paro/gangtey-palace-hotel/ )
Ден 12 Паро – Катманду
След закуска свободно време и трансфер до летището. В 13:40ч. следва полет до
Катманду. След пристигане в Непал следва трансфер до хотела, който се намира в
сърцето на градската чаршия. Вечерята е в Bhojan Griha Restaurant, където ще се
запознаем от първо лице с традиционните местни ястия. Нощувка. Himalaya - 4*
(http://www.hotelhimalaya.com.np/)

Ден 13 Катманду - Patan – Bhaktapur
В този ден ще посетим двете стари столици на Непал - Патан и Бхактапур. Ще усетим
величието на този планински народ, помогнало му да преживее по хълмовете на времето.
Вечерта свободно време. Нощувка в Himalaya hotel 4*.
(http://www.hotelhimalaya.com.np/)
Ден 14

Катманду

Свободен ден в Катманду.
Ден 15

Катманду - София

Рано сутринта трансфер до летището и полет в 7:35ч. за София през Истанбул.
Пристигане в София 20:45ч.
Условия:








Записването за екскурзията се осъществява след сключване на договор и внасяне
на депозит в размер на 2000лв.;
Анулационни условия – съгласно сключения договор за организираното пътуване;
Международен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на връщане;
За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимия
документ за самоличност, е необходима и нотариално заверена декларация на
български език от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в
чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се
носят по време на програмата;
Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение
на мероприятията по програмата;
Туроператорът предоставя възможност за сключване по желание на клиента на
допълнителна застраховка „Отмяна на пътуване“. Тази зстраховка се
сключва срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински
или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и
непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят
възстановявa на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски
резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително,
които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват
се редица рискове, включително разходи за отмяна на пътуването; разходи за
съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение или отмяна
на самолетен полет.

Забележка: Цената на туристическия пакет е формирана при курс на щатския долар към
лева 1,82. При разлика с повече от 5 стотинки към датата на окончателното плащане,
крайната цената подлежи на корекция

За информация и записвания: 052/ 983201, 0888/247042

