KOROWAJOWIE: LUDZIE DRZEW

Kraj: Indonezja
Liczba dni: 17
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/147/
Podróż do Indonezji, jaką poznał mało kto. Trekking do serca dżungli, spotkanie z plemieniem Korowajów - Ludźmi
Drzew, nocleg w domach na drzewach, spływ rzeką - to najmocniejsze punkty tej wyprawy.
Dotrzecie do najbardziej niedostępnych, rzadko odwiedzanych przez ludzi terenów pomiędzy dopływami rzek
Brazza, Digul i Eilanden (Siretsj) na południe od mitycznej Doliny Baliem. Zamieszkują je plemiona Kombajów i
Korowajów – fascynujących grup etnicznych, z którymi pierwszy kontakt nawiązano dopiero w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a które do dziś pozostają jednymi z najmniej poznanych i najbardziej
wyizolowanych grup na świecie. Podczas trwającego ponad tydzień trekkingu przez nietknięte ludzką ręką obszary
dżungli u zboczy Gór Jayawijaya, odwiedzicie kilkanaście odosobnionych domów, a w kilku spędzicie dłuższy czas,
mając niepowtarzalną okazję obserwacji codziennego życia, kultury i obyczajów świata, który już niedługo być
może bezpowrotnie zniknie. Korowajowie zwani są „Ludźmi Drzew” z uwagi na to, że tradycyjnie budują swoje
domostwa wysoko na drzewach, nieraz ponad dwadzieścia metrów nad ziemią! Czynią tak m.in. dla obrony przed
wojowniczymi sąsiadami z plemiona Asmat oraz po to by chronić się przed insektami oraz wilgocią. Po zakończeniu
trekkingu przez terytoria Korowajów i Kombajów na pokładzie awionetki przedostaniecie się w kolejne niezwykłe
miejsce – do Wameny w Dolinie Baliem. Ta niedostępna kiedyś dolina, cel dramatycznych, śmiertelnie
niebezpiecznych wypraw lądowych w ubiegłym stuleciu, dziś jest ostatnim bastionem cywilizacji w regionie i bazą
wypadową dla wypraw eksplorujących tereny plemion Dani, Lani i Yali. Odwiedzicie jedną z wiosek Lani oraz wioskę
Jiwica, gdzie członkowie plemienia Dani przechowują mumię swojego praprzodka.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - LĄDOWANIE W DŻAKARCIE, WYLOT NA PAPUĘ
Lądowanie w Dżakarcie w godzinach wieczornych. Spotkanie z polskim przewodnikiem na lotnisku, odprawa na
kolejny lot i wspólny nocny przelot na Papuę.
Posiłki: kolacja na lotnisku

2 DZIEŃ - PAPUA ZACHODNIA: LĄDOWANIE W JAYAPURA, LOT DO DEKAI
Wcześnie rano lądowanie w Jayapurze - stolicy Papui Zachodniej i jedynym dużym mieście po indonezyjskiej stronie
wyspy. Odebranie niezbędnych pozwoleń na podróż w głąb wyspy i przesiadka na kolejny samolot do Dekai. Około
godzinny przelot jest atrakcją samą w sobie - z okien samolotu rozpościera się niezapomniany widok na dziki
interior wyspy – gęste połacie lasu deszczowego, serpentyny potężnych rzek, wzgórza i poszarpane wierzchołki gór
oraz nieliczne ślady ludzkiej obecności w bezkresnym oceanie dżungli. Lądowanie w Dekai - niegdyś małej
miejscowości misyjnej z niewielkim lądowiskiem, dziś będącej rozrastającym się miasteczkiem z siedzibą władz
nowo powstałej, papuaskiej prowincji. Lunch i wyprawa na lokalne targowisko w celu zakupienia zapasów na
wyprawę. To będzie ostatnia okazja, żeby zaopatrzyć się, we wszystko, czego potrzebujecie na najbliższe dwa
tygodnie! Nocleg w prostym hotelu rządowym.
Posiłki: śniadanie na lotnisku, lunch i kolacja w lokalnej restauracji

3 DZIEŃ - SPŁYW RZEKĄ BRAZZA
Rano przejazd samochodem do rzeki Brazza. Przesiadka na długą łódź motorową i wyprawa w dół rzeki aż do
osiągnięcia rzeki Siretsj. Lunch podczas przerwy na brzegu. Po posiłku kontynuacja spływu w górę rzeki Siretsj.
Trasa wiedzie w górę głównego nurtu rzeki, później w dół jednej z jej odnóg. Dopłynięcie do wioski Mabul, będącej
bazą wypadową dla wypraw eksplorujących terytoria Korowajów. Zakwaterowanie w prostej drewnianej chacie bez
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łóżek i negocjacje z „szefem wioski” oraz wybranie tragarzy – to jeden z elementów wyprawy, który zapadnie w
pamięć jej uczestnikom.
Posiłki: śniadanie w hotelu, lunchbox podczas spływu, kolacja w wiosce

4-10 DZIEŃ - TREKKING PO TERYTORIACH KOROWAJÓW
Rozpoczynacie tygodniowy trekking przez terytoria Korowajów i (opcjonalnie) Kombajów. W zależności od
warunków pogodowych i tempa marszu, (które zawsze dostosowane jest do najwolniejszej osoby w grupie)
wyprawa odwiedzi od pięciu do ośmiu „domów na drzewach”. Dziennie czeka Was od czterech do sześciu godzin
marszu, co z uwzględnieniem licznych postojów i „przerw fotograﬁcznych” niemal zawsze oznaczać będzie pełny
dzień w terenie. Grupie przez cały czas towarzyszyć będą tragarze oraz lokalny przewodnik/zwiadowca/myśliwy
wynajęty w pierwszej wiosce. Podczas siedmiu dni w dżungli wyprawa nie tylko odwiedzi kilka odciętych od
cywilizacji osad, ale także doświadczy piękna i groźnej potęgi jednej z najdzikszych połaci lasu deszczowego
świata. Uczestnicy wyprawy będą mogli podziwiać niezakłóconą przez człowieka ﬂorę i faunę i poznają kilka
podstawowych zasad radzenia sobie w dżungli. Przede wszystkim jednak spotkacie na swojej drodze niezwykłych
ludzi i ich historie. Plemiona Kombajów i Korowajów to jedne z najbardziej wyizolowanych i najmniej poznanych
grup etnicznych świata, stroniących nawet od misjonarzy, którzy w ciągu ostatnich trzech dekad osiągają coraz
większe sukcesy chrystianizacyjne wśród innych plemion.
UWAGA:
Trasa wyprawy nigdy nie jest taka sama i zależy w zdecydowanym stopniu od tego, gdzie nasi przewodnicy
zlokalizowali w ostatnim czasie domy na drzewach. Korowajowie to nomadzi, przemieszczają się z miejsca na
miejsce w poszukiwaniu żywności i nowych terenów łowieckich. Z tego powodu program może ulegać
modyﬁkacjom w trakcie realizacji.
Posiłki: śniadania, lunche i kolacje przygotowywane przez kucharza

11 DZIEŃ - SPŁYW DO DEKAI
Rano, po śniadaniu zapakowanie się na łodzie i spływ w dół rzeki do Senggo. Zazwyczaj tego dnia wszyscy
mieszkańcy wioski gromadzą się na brzegu by tłumnie i wylewnie pożegnać niecodziennych gości. Kontynuacja
spływu, aż do osiągnięcia rzeki Siretsj. Dalsza wyprawa pod prąd, do rzeki Brazza i z powrotem do Dekai. Lunch po
drodze. Po dotarciu na miejsce przepakowanie bagaży na samochód i przejazd do miasteczka. Zakwaterowanie w
znanym Wam już hotelu rządowym.
Posiłki: śniadanie w obozie, lunchbox, kolacja w lokalnym warungu

12 DZIEŃ - DEKAI – WAMENA
W godzinach porannych (godzina wylotu uzależniona od warunków pogodowych!!!) przelot do Wameny.
Zakwaterowanie w Baliem Pilamo Hotel. Odpoczynek po trudach przedzierania się przez dżunglę.
Posiłki: śniadanie, lunch, kolacja

13 DZIEŃ - DOLINA BALIEM
Rano pojedziecie samochodem na północ Doliny Baliem do wioski Jiwica, której mieszkańcy przechowują ponad
dwustuletnią, „wędzoną” mumię założyciela wioski. Po krótkiej wizycie przejazd do sąsiedniej wioski Anemoigi,
gdzie grupa zje lunch, po czym będzie świadkiem tradycyjnych tańców oraz inscenizowanej „bitwy”, którą Dani
urządzają przy okazji większych ceremonii. Późnym popołudniem powrót do Wameny, kolacja i nocleg w hotelu.

14 DZIEŃ - WAMENA – JAYAPURA
Od rana musicie być spakowani i gotowi do wyjazdu na lotnisko w każdej chwili. Lot z Wameny do Jayapury jest
bowiem uzależniony od warunków pogodowych. Po wylądowaniu na lotnisku w Sentani będziecie mieć okazję
zobaczyć rybackie wioski na jeziorze Sentani oraz zwiedzić bardzo ciekawe muzeum etnograﬁczne w Jayapurze. Po
południu zakwaterowanie w hotelu Swissbell Hotel – najlepszym, czterogwiazdkowym hotelu w mieście.

15 DZIEŃ - JAYAPURA – DENPASAR
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Po śniadaniu kierowca odwiezie Was na lotnisko w Sentani, skąd odlecicie na Bali. W godzinach wieczornych
wylądujecie w Denpasar, gdzie zakwaterujecie się w hotelu usytuowanym przy plaży. Odpoczynek po wyprawie.

16 DZIEŃ - BALI – CZAS WOLNY
Dzisiaj macie cały dzień dla siebie – możecie beztrosko leniuchować i wypoczywać po trudnej wyprawie.

17 DZIEŃ - POWRÓT DO POLSKI
Transfer na lotnisko i lot powrotny.

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasach: Jakarta- Jayapura - Dekai – Wamena - Jayapura – Denpasar
wszystkie transfery
Noclegi w hotelach 3-4* na Bali, w Wamenie i w Jayapurze, 2 noclegi w hostelu w Dekai
zakwaterowanie w chatach i obozowiskach podczas wyprawy przez dżunglę
Śniadania, lunche i kolacje; podczas trekkingu posiłki przygotowywane przez kucharza; woda
mineralna
charter prywatnej łodzi rzecznej podczas spływu rzeką Brazza i Sirzetsj
wypożyczenie sprzętu biwakowego: namiot, materac, sprzęt do gotowania itp.
atrakcje przewidziane w programie
wszystkie pozwolenia i bilety wstępów
usługi tragarzy podczas trekkingu
opiekę lokalnego anglojęzycznego przewodnika podczas trekkingu
opiekę polskiego przewodnika podczas realizacji programu w Indonezji
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW
15 000 PLN, bagaż 1000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów lotniczych do/z Indonezji (koszt od ok. 3500 PLN)
opłat lotniskowych i podatków
pozostałych posiłków
zwyczajowych napiwków
dodatkowego ubezpieczenia
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
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