
 

Baliem jest malowniczą, otoczoną wysokimi górami doliną o długości 75km         

i szerokości około 30km, która leży w centralnej części Papui. Baliem jest 

najpopularniejszym i najłatwiej dostępnym miejscem umożliwiającym eksplorację 

papuaskiego interioru. Największą jej atrakcją jest możliwość udania się       

na trekking w dżunglę, nie tylko w dolinie, ale również poza nią. Dostępne     

są trasy od jednodniowych, przez najpopularniejsze 3-4 dniowe, aż do 30 

dniowych ekspedycji.  

Wamena jest niedużą osadą z około 10 tysiącami mieszkańców, jest główną bazą 

wypadową do zwiedzania doliny Baliem.  

Papuasi – autochtoniczna ludność Nowej Gwinei, liczebność: ok. 7 milionów, 

pierwotna kultura materialna (przed kontaktem z Europejczykami nie znali pisma, 

posługiwali się kamiennymi narzędziami). 

Ludność czarnoskóra australoidalna. Charakteryzują się wełniastymi włosami, 

czarnymi lub rudymi, oraz sklepionym nosem. Posługują się językami papuaskimi 

oraz językiem kreolskim powstałym na bazie angielskiego zwanym tok pisin. 

Do niedawna wśród Papuasów praktykowany był kanibalizm wywołujący kuru. 

 

PLAN WYJAZDU: 

Dzień 1 

1 grudnia SORONG - JAYAPURA - WAMENA  

Poranny przelot z Sorong do Jayapura, następnie do Wameny (dopuszczalny limit 

bagażu: 10kg+7kg, możliwość zostawienia części bagażu w Jayapura). Po przylocie 

lunch w lokalnej restauracji. Przejazd w kierunku Sogokmo, skąd rozpoczniemy 

trekking w południowej części Doliny Baliem. Będą tu na nas czekali: lokalny 

przewodnik, tragarze, kucharz. Po ok. 3 godzinach trekkingu dotrzemy do Kurima 

i wioski Kilise, gdzie zjemy tradycyjny posiłek przygotowany przez naszego 

kucharza. Nocleg w typowych chatach w stylu Dani. 

 

 

http://mandalay.pl/indonezja/papua
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autochtoni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Gwinea
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_papuaskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tok_pisin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanibalizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuru


 

Dzień 2 

2 grudnia  TREKKING – KILISE - WAMAREK  

Po śniadaniu wyruszamy w kierunku wioski Wamarek, mijając po drodze wioskę 

Ibiroma. Dzisiejsze przejście będzie nieco trudniejsze i bardziej wymagające,  

z wąskimi i śliskimi ścieżkami w górę wzgórza o wysokości około 1800 metrów. 

Cały czas będziemy podziwiać wspaniałe widoki na rzekę i dolinę. Wzdłuż szlaku 

spotkamy lokalnych uśmiechniętych mieszkańców. Lunch będzie serwowany na brzegu 

rzeki Tangma, gdzie będziemy się mogli odświeżyć. Po lunchu kontynuujemy podróż 

do Wamareka. Kolacja i nocleg w domu nauczyciela lub w szkole – ewentualnie     

w rozstawionych namiotach. 4 godziny marszu. 

Dzień 3 

3 grudnia YETNI - WAMENA  

Po śniadaniu ruszamy dalej. W dniu dzisiejszym czeka nas ok. 6 godzin marszu. 

Dodatkowymi atrakcjami będzie przejście przez wiszące nad rzeką mosty. Lunch 

zjemy w rejonie kościoła w wiosce Seima. Dzisiejszy dzień to raj dla miłośników 

przyrody i fotografii – cały dzień będą nas otaczać spektakularne widoki 

pięknych rejonów doliny Baliem i okolicznych wzgórz. Po południu docieramy do 

Yetni, skąd wyruszamy już samochodem w kierunku Wameny. Zakwaterowanie w hotelu 

– czas na gorący prysznic  Możliwość odpoczynku / spacerów. Nocleg w wygodnym 

łóżku  

Dzień 4 

4 grudnia JIWIKA – MUMMY 

Po śniadaniu przejazd do wioski Jiwika, godzinna wędrówka przez las deszczowy 

zaprowadzi nas do wioski, gdzie mieszkańcy ubrani w tradycyjne stroje pokażą 

nam lokalne metody pozyskiwania soli. Po lunchu przejdziemy do wioski Kurulu, 

gdzie obejrzymy 250letnią mumię. Przechodząc przez malownicze wioski, poznamy 

ich mieszkańców, będziemy mogli zrobić zakupy na lokalnym targu. Powrót do 

hotelu Baliem Pilamo Hotel.  

Za dodatkową opłatą możemy wziąć udział w „Pig Fest”: 

Pig Fest - półdniowa wizyta w wiosce, gdzie miejscowi w „piecu” zrobionym       

w ziemi pieką prosiaka - wcześniej go zabijają z łuku, patroszą nożami         

z bambusa, pieką w piecu z warzywami - można spróbować, ale rzadko ktoś się 

odważy  - to jest kilka godzin, gdy można swobodnie robić zdjęcia wszystkim, 

jest tam ciekawy program "artystyczny", pokaz strzelania z łuku, można bawić 

się z dziećmi, zrobić zakupy lokalnych arcydzieł itd. 

 

 



Dzień 5 

5 grudnia WAMENA – JAYAPURA – JAKARTA 

Poranny przelot: Wamena – Jayapura - Jakarta. Nocleg w hotelu w Jakarta. 

(Należy pamiętać, że czasami opóźnienia lokalnych lotów sięgają kilku godzin – 

co samo w sobie jest dość ciekawą atrakcją - pobyt na lotnisku w Wamenie 

dostarczy nielada wrażeń ) 

Dzień 6 

6 grudnia 

Śniadanie, czas wolny w Jakarta. Wylot do Polski. 

Dzień 7 

7 grudnia 

Przylot do Polski.  

 

CENA PROGRAMU:  

1650 USD / osoba przy grupie 6 osób 

1850 USD / osoba przy grupie 4 osób 

 

CENA ZAWIERA: 

- przelot: Sorong – Jayapura – Wamena, 

- przelot: Wamena - Jayapura - Jakarta, 

- 2 noclegi w lokalnych domach / namiotach, 

- 2 noclegi w hotelu Baliem lub podobnym, 

- nocleg tranzytowy w Jakarta (ze śniadaniem), 

- transfery z lotniska i na lotnisko, 

- wszystkie opłaty parkowe, pozwolenia, transfery w czasie trekkingu,  

- pełne wyżywienie w trakcie trekkingu, 



- opiekę anglojęzycznego przewodnika lokalnego, tragarza, kucharza,  

- ubezpieczenie KL, NNW, 

- opiekę przewodnika z Nautica Travel. 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

- napiwków, 

- posiłków poza trekkingiem i wymienionymi śniadaniami, 

- wypożyczenia śpiworów, karimat, 

- dopłaty do pokoju jednoosobowego 150 USD (dotyczy hoteli, chaty są 2-5 

osobowe, zależy jakie będą dostępne, należy przygotować się na ewentualność 

wspólnego noclegu grupy ), 

- dopłaty za „Pig Fest”. 

 

 

Ponieważ Papua rządzi się trochę swoimi prawami – zwłaszcza kwestia 

organizacji, punktualności itd.  bardzo prosimy potraktować program jako 

ramowy, może ulec zmianie z różnych powodów – na pewno i tak będzie pięknie i 

bardzo interesująco – po prostu potraktujcie to jako przygodę i pobyt w 

miejscu, gdzie czas się zatrzymał   

 

Galeria zdjęć z poprzedniej wyprawy:  

https://www.facebook.com/357407712915/photos/?tab=album&album_id=10154268737497

916 

 

 

 

 

  

 


