PAPUA NOWA GUINEA 2017
Port Moresby – Mt. Hagen – Goroka – Port Moresby – Rabaul – Port Moresby

1 – 2 dzień, 22 – 23.09.2017, Warszawa – Port Moresby
Wylot z Warszawy do Papui Nowej Gwinei.
3 dzień, 24.09.2017, Port Moresby – Mt. Hagen
Wczesny przylot do Port Moresby, gdzie odbędzie się spotkanie z przewodnikiem wycieczki. Około południa wylot do
Mount Hagen. Po przylocie spotkanie z lokalnym pilotem, i przejazd do pięknego domku u podnóża Mount Hagen (3800m)
- trzeciego najwyższego szczytu Papui Nowej Gwinei i wygasłego wulkanu, naszego miejsca zakwaterowania na najbliższe
3 dni. Magic Mountain Lodge znajduje się około 20 - 30 minut pieszo od głównej drogi. Droga jest zbyt stroma dla
autobusów, dlatego tragarze lub specjalny mały pojazd dostarczą torby i plecaki do lodge. Wypoczynek po podróży,
kolacja w lodge.
Uwagi: Obiekt zakwaterowania znajduje się daleko od najbliższych sklepów, dlatego zalecamy nabycie alkoholu w strefie bezcłowy
po przylocie. Piwo jest dostępne w lokalnych sklepach w Mt. Hagen Town. Przekąski, woda i napoje gazowane można kupić w
lokalnym supermarkecie w miasteczku Mt. Hagen Town. Nasz przewodnik upewni się, czy grupa ma szanse na zakup niezbędnych
przedmiotów.

4 dzień, 25.09.2017, Mt. Hagen
Wczesna pobudka, śniadanie i wycieczka objazdowa po Mt Hagen. Zwiedzanie obejmuje najciekawsze miejsca w mieście,
m.in. główny rynek - największy i najbardziej ruchliwy w PNG. Przejazd do wioski Paiya. Jest typową wioską o
rozproszonych domostwach i dużej powierzchni – sąsiedzi są w odległości od siebie około 200m. Wioska ma kilka ważnych
miejsc - „sing-sing” – miejsce spotkań, dom czaszek, poświęcony przodkom, miejsce kultu oraz dom kucharza. I właśnie
kucharz zapozna nas z jego trzema żonami, które zaprezentują nam jak w tradycyjny sposób tworzą peruki. Grupowe
tańce pozwolą nam poznać do czego służy miejsce „sing-sing”. Spożyjemy także obiad z tubylcami – mięso i warzywa
zawinięte w liście bananowca i podpieczone w płytkim dołku, pod rozgrzanymi do czerwoności kamieniami. Powrót do
lodge, kolacja i czas wolny na odpoczynek. (S, L, K)

5 dzień, 26.09.2017, Mt. Hagen – Simbai
Transfer na lotnisko i przelot do Simbai, gdzie zapoznamy się z plemieniem Kalam. Na miejscu doświadczymy życia na wsi,
w ciągu dnia krótkie wyprawy do pobliskich wiosek i do otaczającego lasu deszczowego. Zobaczymy przedstawienie Sing
Sing w wykonaniu tego plemienia. Nocleg w miejscowych domkach dla gości. (L, K)

6 dzień, 27.09.2017, Simbai
Dalszy pobyt na wsi, naturalne spotkania z mieszkańcami, zwiedzanie okolic. Nocleg w miejscowych domkach dla gości.
(S,L,K)
UWAGA: Loty do Simbai są organizowane małym samolotem. Simbai jest odległe i izolowane, nie ma tam dróg regionalnych.
Jedynym sposobem dostania się tam jest drogą powietrzna lub trekking przez kilka dni. Nie ma tam infrastruktury medycznej,
dlatego pomoc medyczna może być uciążliwa. Zakwaterowanie będzie podstawowe w czystych miejscowych domkach. Posiłki będą
przygotowywane przez mieszkańców i składają się z tradycyjnych, lokalnych produktów. Nie ma również dostępu do bieżącej wody
i systemu spłukiwania toalet oraz ograniczona jest energia elektryczna dostępna przez generator.

7 dzień, 28.09.2017, Simbai – Mt. Hagen
Wylot z Simbai do Mt. Hagen. Po tych atrakcjach czas na odpoczynek w lodge i zregenerowanie sił, czas wolny. (S)
8 dzień, 29.09.2017, Mt. Hagen – Goroka
Po śniadaniu wyjazd z Mt. Hagen do Goroki. Będziemy zatrzymywać się w lokalnym supermarkecie celem zakupu
przekąsek, wody, napojów bezalkoholowych. Przejazd trwa ok. 5h w zależności od warunków drogowych, z postojem na
lunch w hotelu w Kundiawa. Na trasie przejazd krętą, wijącą się wśród mgieł i wodospadów drogą do przełęczy Daulo
(2400 m). Krótko przed szczytem opuszczamy samochód i robimy krótki spacer po lesie deszczowym pełnym kwitnących
drzew, storczyków, imbirowców i paproci. Nocleg w miejscowym hotelu. (S)

9 dzień, 30.09.2017, Goroka
Po śniadaniu zwiedzanie 2 lokalnych wiosek. Na początek przejazd przez dolinę Asaro do wsi Asaro, zamieszkałych przez
Błotnych Mężczyzn, czas na przedstawienie odtwarzające tradycyjną walkę Papuaską wykonana oczywiście przez
błotnych wojowników. Następnie wizyta w wiosce Akemeku, gdzie spotkamy miejscowych i także zobaczymy występy

kulturalne. Ze względu na stan drogi dojazd jest ograniczony, dlatego żeby dostać się do wioski potrzebny będzie 20minutowy spacer. Miejscowi przywitają grupę powitalnym tańcem i przeprowadzą do swoich domów, pokażą swoje
sposoby przyrządzania posiłków, następnie wybierzemy się na spacer do pobliskiego wodospadu, Po lunchu powrót do
hotelu, czas wolny (S, L).
Błotni mężczyźni to tradycyjni papuascy wojownicy. Przed walkami pokrywali swoje ciała w błocie, a na głowę zakładali
wielkie gliniane maski- to pomagało w odstraszeniu przeciwnika i Asaro MUD MEN uzyskali rangę silnych i odważnych
wojowników. Błoto nakładane jest na twarz papuaskich kobiet również z innych przyczyn. A mianowicie gdy ktoś umiera
w rodzinie, kobiety na znak żałoby pokrywają twarze w błocie ubierając się w większości na czarno.

10 dzień, 1.10.2017, Goroka – Port Moresby – Rabaul
Po śniadaniu transfer na lotnisko przelot do Port Moresby, a następnie lot do Rabaul. Przylot późnym popołudniem,
transfer do hotelu znajdującego się w Rabaul, ok. 45-minut jazdy w zależności od warunków drogowych. Jeśli czas pozwoli,
wizyta na cmentarzu wojennym Bitapaka (z okresu 2 wojny światowej), czas wolny na lokalnym rynku Kokopo z
możliwością zakupu lokalnych produktów (w zależności od godziny przyjazdu). Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny.
11 dzień, 2.10.2017, Rabaul – wyspa Little, nurkowanie oraz rejs po zatoce Simpson
W godzinach porannych wyjazd na wyspę Gołębi (Little Pidgeon Island) znajdującej się niedaleko od lądu, gdzie poza
leżakowanie na pięknej plaży, można także odbyć niesamowite snurkowanie (nurkowanie możliwe jest za dodatkową
opłatą, należy rezerwować z wyprzedzeniem). Lunch pod palmami. Podczas rejsu szansa ujrzenia licznych kolonii ryb,
żółwi i delfinów, które są częstym widokiem w tych rejonach W drodze powrotnej 3-godzinny rejs wokół dwóch portów
(Simpson & Matupit) z widokami na wulkaniczne szczyty Turanguna, Tavurvur i Kombiu. Zobaczymy także bliska widok
uśpionego wulkanu Vulcan i skał wulkanicznych Dawapia zwanych "ulami". Powrót do hotelu w Rabaul późnym
popołudniem. (S,L)

12 dzień, 3.10.2017, Rabaul
Po śniadaniu wycieczka po Rabaul i okolicach. Odwiedzimy miejsca związanych z działaniami podczas II wojny światowej:
miejsce rozbicia japońskiego bombowca Betty, bunkier generała Yamamoto, Muzeum Rabaul, tunele wykopane przez
wojska japońskie. Czas na lżejsze atrakcje, wizyta w obserwatorium wulkanicznym z panoramicznym widokiem na okolice.
Następnie przejazd na drugą stronę półwyspu do lodge przy plaży. Czas na relaksujące popołudnie na plaży, nurkowanie
i spacery po wsi i zapoznawanie się z „lokalsami”. Powrót na kolację do lodge, nocleg. (S,K)

13 dzień, 4.10.2017, Rabaul
Rano wizyta w lokalnych szkole celem wymiany „kulturowej”. Dzieci opowiedzą o tradycjach i zwyczajach i z chęcią
wysłuchają opowieści turystów z dalekiej Europy. Powrót do lodge i rejs łodzią na pobliską wyspę, gdzie zjemy lunch, zaś
dla chętnych wypoczynek na plaży i nurkowanie na rafie. Powrót późnym popołudniem do Rabaul, ostatnia wizyta na
lokalnym rynku celem kupienia pamiątek i ostatnie spacery. Powrót do lodge, nocleg. (S,L)
Uwagi: Dzieci mieszkające na Papui nie mają takich podstawowych rzeczy, jak kredki, zeszyty, długopisy itp., stąd wszelkie tego typu
upominki będą bardzo mile widziane.

14 dzień, 5.10.2017, Rabaul – Port Moresby
Poranna pobudka. Transfer do lotniska Rabaul i przelot do Port Moresby, skąd wylecimy w podróż powrotną do Europy.
15 dzień, 6.10.2017, Warszawa
Przylot do Polski, zakończenie wyprawy!

Cena za osobę przy grupie 10 osobowej:
AUD $4930
Cena zawiera:
 Zakwaterowanie w pokojach typu 2, 3 lub 4 osobowych ( w zależności od dostępności)
o Magic Mountain Lodge 2*, Mt. Hagen (2 noce)
o Simbai, tradycyjne domki gościnne we wsi papuaskiej (2 nocy)
o Mt. Hagen, Highlander Hotel 4* (1 noc)
o Birds of Paradise 3*, Goroka (2 noce)
o Rabaul Hotel 3* (2 noce)
o Kabaira Beach Hideaway, 2* (1 noc)
o Rapopo Plantation Resort, 4* (1 noc)
 Przelot Mount Hagen – Simbai - Mt. Hagen
 Zwiedzanie wg programu
 Posiłki zaznaczone w programie (S - śniadanie, L – lunch , K - kolacja)
 Lokalny przewodnik
 Transport na całej trasie (minibusy, otwarte pickupy 4W)
 Polski pilot wycieczki (od dnia 3 do dnia 14), dolot bez pilota
 Ubezpieczenie turystyczne
Cena nie zawiera:
 Posiłków nie wymienionych w programie
 Dodatkowych wycieczek niewymienionych w programie
 Alkoholu i napojów
 Napiwków
Informacje wizowe:
Obywatele polscy mogą otrzymać wizę przy wjeździe do Papui-Nowej Gwinei (tzw. visa on arrival) na lotniczych
przejściach granicznych w Port Moresby i Rabaul. Wiza turystyczna wydawana jest na 60 dni.
Sugerowane przeloty:
Lot interkontynentalny, linie Finnair, rezerwacje nie zostały zrobione, miejsca w stałej sprzedaży, cena może ulec
zmianie
1*AY 744N 22SEP FR Warszawa – Helsinki 1905 2145
2 AY 69N 22SEP FR Helsinki – Hong Kong 2350 1430 #1
3 PX 19K 23SEP SA Hong Kong – Port Moresby 2050 0535 #1
4 PX 392K 05OCT TH Port Moresby – Singapur 1500 1920
5 AY 82R 05OCT TH Singapur – Helsinki 2335 0635 #1
6*AY 741R 06OCT FR Helsinki – Warszawa 0820 0900
Cena: ok. 6285 PLN za osobę
Loty na terenie Papui, linie Air Niugini, rezerwacje nie zostały zrobione, miejsca w stałej sprzedaży, cena może ulec
zmianie
1 PX 182V 24SEP SU Port Moresby – Mount Hagen 1145 1245
2 PX 961Y 01OCT SU Goroka – Port Moresby 0935 1045
3 PX 274V 01OCT SU Port Moresby – Rabaul 1515 1640
4 PX 275V 05OCT TH Rabaul - Port Moresby 0700 0820
Cena: ok. 2686 PLN za osobę

Zakwaterowanie:
Port Moresby, Magic Mountain Lodge: domki z łazienką z jednym podwójnym i pojedynczym łóżkiem, wspólną
jadalnię. 2 noce www.paiyatours.com/MagicMountainNatureLodge.html

Simbai, Tradycyjne domki gościnne z łóżkami, wspólna łazienka, posiłki w pakiecie. Ograniczone zasilanie generatorem.
2 noce.
Mount Hagen, Highlander Hotel: 3* hotel w centrum Mount Hagen, pokoje z 2 łózkami, śniadanie. Hotel posiada
basen, restaurację i bar. 1 nocleg. www.coralseahotels.com.pg/index.php/locations/highlander-hotel
Goroka, Birds of Paradise Hotel: hotel 3*, pokoje standardowe. śniadanie. Hotel posiada basen, restaurację i bar.
Położony w centrum. 2 noce www.coralseahotels.com.pg/index.php/locations/bird-of-paradise-hotel
Rabaul Hotel: hotel 3*, standardowe pokoje, śniadania. Hotel posiada basen, restaurację i bar. 2 noce
www.rabaulhotel.com.pg
Kabaira Beach Hideaway: zakwaterowanie w stylu lodge. Oddzielne domki przy plaży z różną konfiguracją sypialni. 1 noc.
www.kabairabeachhideaway.com.pg
Rapopo Plantation Resort: 4* ośrodek położony jest w bliskim sąsiedztwie lotniska, standardowe pokoje dwuosobowe,
niesamowite widoki na port i wulkany, widok na plażę, posiada restaurację, bar i basen. 1 w nocy. (zdjęcie poniżej)
www.rapopo.com

Ważne informację:
• Do momentu zapłaty zaliczki zakwaterowanie może ulec zmianie.
• Wyjazd jest rekomendowany dla doświadczonych podróżników, którym „nie straszne” są niższe warunki
zakwaterowania i trudy podróży
• Powyższa wycieczka zabiera Państwa do niektórych bardzo odległych i odizolowanych regionów Papui Nowej Gwinei i
chociaż bezpieczeństwo jest zapełnione i Biuro Podróżników FLUGO odpowiada za wykonanie umowy (realizację jej
programu), to zarazem nie odpowiadamy za niebezpieczeństwa i za jakiekolwiek straty, wypadki, zranienia, które mogą
wystąpić w czasie trwania wycieczki. Każdy uczestnik będzie zobowiązany na miejscu, u lokalnego organizatora, do
podpisania zrzeczenia się odpowiedzialności prawnej przed rozpoczęciem wycieczki. Oczywiście będziecie Państwo
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
• Powyższy plan może ulec zmianie w dowolnym czasie, w tym także podczas trwania wyjazdu. Możliwe przyczyny zmiany
to takie nieprzewidywalne okoliczności, jak warunki pogodowe, niepokoje polityczne i tym podobne. Biuro Podróżników
FLUGO nie bierze żadnej odpowiedzialności za takie zmiany, ale będą próbować - jeśli to możliwe - zaoferować
alternatywną trasę, aby nadrobić straty.
• Alkohol taki jak wódka, whisky, itd. są trudne do nabycia. Zalecamy kupno własnego alkoholu w strefie bezcłowej przed
przylotem na teren PNG. Napoje można kupić w barach.

