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WITAJ

Mam na imię Magda i w 2016 roku zdecydowałam się wybrać samotnie na szczyt 
Stok Kangri (6137 m n.p.m.). 

Ponieważ kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem, a ja dostaję wiele pytań 

na tematwejścia naszczyt Stok Kangri, postanowiłam przygotować dokument, który 

ułatwi także i Tobie zorganizowanie wyprawy w Himalaje Indyjskie. 

W niniejszym informatorzedostaniesz prostą i przejrzystą „instrukcję” jak krok po kroku 

zorganizować całą wyprawę. Dzięki zawartym informacjom przygotujesz plan 

wyjazdu, ogarniesz całą logistykę oraz opracujesz szczegółowy budżet. A wszystko 

bez stresu i tracenia czasu na poszukiwanie niezbędnych informacji w internecie. 

Gdybyś jednak miał/miała dodatkowe pytania dotyczące organizacji wyjazdu na 

szczyt Stok Kangri możesz napisać do mnie na:kontakt@magdalenaboczek.com. 
Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. 

Więcej o moich projektach i wyjazdach w góry wysokie i nie tylko przeczytasz 

na:www.magdalenaboczek.com. 

Z górskimi pozdrowieniami, 
Magdalena Boczek 2
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Kanglacha – góra zwana przez Brytyjczyków Stok Kangri (6 137 m n.p.m.) jest 
najwyższym szczytem w Himalajach Ladakhu w północno-zachodnich Indiach 

w stanie Dżammu i Kaszmiru. Szczyt ten położony jest w niedalekiej odległości 
od miejscowości Leh – stolicy krainy Ladakh. Ze szczytu rozpościera się wspaniały 

widok na Karakorum w tym m.in. na drugą górę świata K2. 

Mimo, iż Stok Kangri uznawany jest za stosunkowo łatwy szczyt, to jednak ze 

względu na swoją wysokość, wymaga on dobrej aklimatyzacji. Poza tym podejście 

granią na sam wierzchołek wiedzie przez dość eksponowany teren, dlatego też 

podczas zdobycia szczytu Stok Kangri zalecane jest doświadczenie we 

„wspinaczce wysokogórskiej” o średnich trudnościach.  

Stok Kangri 

Ile czasu planować na wyjazd?
Ze względu na wysokie położenie obozu (ok. 5 000 m n.p.m.) pod szczytem Stok 

Kangri wejście na sam wierzchołek zajmuje jeden dzień. Podejście do basecampu 

zajmuje do 2 dni. Dobrze zaaklimatyzowana osoba może pokusić się na wejście 

nawet w ciągu 2 dni. Osoby mniej przygotowane wysokościowo powinny 

zarezerwować dodatkowe dwa dni na ewentualną aklimatyzację. Moje wejście na 

szczyt wraz z dotarciem do basecampu zajęło 4 dni.   
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Szczyt Stok Kangri położony jest niedaleko miejscowości Leh, która potocznie 

nazywana jest stolicą regionu Ladakh. Do Leh można dostać się zarówno samolotem 

jak i transportem lądowym.

www.magdalenaboczek.com   |   kontakt@magdalenaboczek.com

Dojazd z Polski

Samolot

Decydując się na samolot należy liczyć się z międzylądowaniem w New Delhi, 
skąd odlatują samoloty w góry,do lotniska położonego bezpośrednio w Leh. 
Jest to najszybsza, a zarazem najdroższa opcja. Koszty przelotu zależą od 

okresowych promocji oraz sezonu turystycznego. W moim przypadku przelot do New 

Delhi z międzylądowaniem w Dubaju kosztował 2500 zł. Natomiast bilet z New Delhi 
do Leh, zakupiony jeszcze w Polsce, kosztował mnie 1300 zł. 

Pociąg, autobus itp.

Istnieje możliwość przedostania się do Leh drogą lądową. Jest to opcja tańsza, 
niestety znacznie dłuższa, zajmująca nawet 3-4 dni. Cała podróż odbywa się drogą 

z Manali lub drogą ze Srinagaru. 
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Do Manali z New Delhi można się dostać busem, koszt wynosi od 1000 rupii do 1500 

rupii, podróż trwa 16 godzin. Decydując się na pociąg trzeba liczyć się z podróżą 11 

godzinną. Istnieje też opcja dojazdu taksówką, cena takiej przyjemności to 5 rupii za 

1 km. 

Przejazd drogą z Manali trwa od jednego do dwóch dni, kiedy decydujemy się na 

podróż z noclegiem. Przejazd jednodniowy trwa ok. 20 godzin i kosztuje ok. 900 rupii. 
W przypadku wyboru opcji dwudniowej, noclegiem w Keylong lub Sarchu, należy 

liczyć się z średnim koszem wynoszącym 1100 rupii. 

Warto zwrócić uwagę, iż ze względu na porę monsumową i związane z tym silnymi 
opadami deszczu lub śniegu, droga z Manali może być zamknięta, nawet na 

kilkanaście dni. Dlatego też po przyjeździe do Manali warto zorientować się, czy taka 

podróż w ogóle będzie możliwa. 

Kolejną opcją, przedostania się do Leh drogą lądową, jest przejazd autobusem 

z Srinagaru. Przejazd trwa jeden dzień i kosztuje do 550 rupii, w zależności od 

wybranego miejsca i wygody podróży. Srinagaru istnieje też możliwość wynajęcia 

taksówki, dość popularnego środka transportu w Indiach, której koszt wynosi ok. 500 

rupii od osoby. Do Srinagaru z New Delhi można dostać się autobusem. Podróż trwa 21 

godzin i kosztuje ok. 700 rupii. Istnieje też opcja przejazdu samochodem, podróż wtedy 

trwa znacznie krócej, bo tylko 13 godzin, niestety i kosz jest wyższy i wynosi ponad 

5500 rupii. 
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Taksówka
W Leh, podobnie jak na terenie całych Indii, bez problemu możemy przemieszczać się 

taksówkami. Praktycznie nie ma miejsc, gdzie nie dojechalibyśmy taksówką. Poza tym 

koszt przejazd taksówką, też nie jest wysoki. 

Należy uważać na nagminne sztuczne zawyżanie cen za przejazd taksówką i jeszcze 

przed wylotem z kraju najlepiej zorientować się w średnich cenach taksówek. 

Koszt taksówkizlotniska w New Delhi do miasta wynosi od 300 rupii do 600 rupii. 

Polecam zamówić taksówkę za pośrednictwem hotelu, wyniesie ona wtedy taniej, 
jednak należypamiętać o przygotowaniudodatkowegonapiwku dla kierowcy. 

Koszt taksówki z lotniska w Leh do hotelu wynosi od 300 rupii do 400 rupii. 

Transport na miejscu
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Hotel/Guest House

Góra Stok Kangri położona jest nieopodal miejscowości Leh, gdzie bez trudu można 

znaleźć nocleg mając do dyspozycji lokalne hotele i guesshouse’y w różnych cenach. 

Noclegi można zarezerwować przez internet jeszcze w Polsce, jednak po przylocie na 

miejsce nie powinno być problemu ze znalezieniem miejsca do spania. Ceny za nocleg 

rozpoczynają się już od 300 rupii, a w samym centrum Leh można coś znaleźć nawet za 

500 rupii. 

W przypadku New Delhi także nie powinno być problemu ze znalezieniem noclegu.
Polecam jednak rezerwację noclegu jeszcze w Polsce, poprzez dostępne serwisy
internetowe. 

Nocleg

Namiot
W górach, podczas trekkingu można spać we własnych namiotach lub w wynajętych 

namiotach agencyjnych. Koszt rozbicia namiotu w każdym obozie podczas trekkingu 

za jedną dobę wynosi 150 rupii (8,50 zł). 
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Formalności

Od 2015 roku  dla osób podróżujących z Polski istnieje możliwość wyrobienia tzw. 
e- TOURIST VISA (eTV). Co znacznie uprościło procedurę uzyskania wizy, przede 

wszystkim ze względu na czas jej wyrobienia. 

Obecnie wniosek o wydanie e-wizy składany jest elektronicznie i może być złożony 

nawet do czterech dni przed wylotem. Opłata konsularna uzyskania e-wizy wynosi 52 

USD, a do jej wyrobienia potrzebujesz skanu aktualnego paszportu, zdjęcia, wypełniony 

wniosek oraz potwierdzenie opłaty. Opłaty dokonujemy przelewem na wskazane konto. 

Po kilku dniach gotowe potwierdzenie e-wiza otrzymujemy na wskazany adres email 
i po wydruku pokazujemy go przy przekroczeniu granicy. 

E-wiza uprawnia nas do jednokrotnego wjazdu na teren Indii i może być wyrabiana 

maksymalnie dwa razy wroku. Ponadto obowiązuje ona w przypadku podróży na 

następującch lotniska: Ahmedabad, Amritsar, Bengaluru, Chennai, Cochin, Delhi, Gaya,
Goa, Hyderabad, Jipur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Tiruchirapalli, Trivandrum i Varanasi. 

Wiza
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Permit na Stok Kangri jest obowiązkowy i można go otrzymać w Leh. Czas wyrobienia 

zezwolenia nie przekracza jednej godziny, a jego koszt wynosi 3300 rupii (ok. 190 PLN) 

(dane z 2016 r.). 

Do wyrobienia zezwolenia potrzebujemy kopi aktualnego paszportu oraz wizy 

indyjskiej. Najlepiej przygotować kserokopie jeszcze w Polsce, jednak nie będzie 

problemu z jej zrobienie na miejscu w Leh. Niedaleko biura IMF jest dostępny punkt
ksero. Koszt kserokopii 5 stron – 25 rupii. 

Permit można uzyskać w biurze Indian Mountaineering Foundation, które mieści się 

w podwórzu restauracji Mentokling przy ulicy Changspa Road. Biuro prowadzone jest 
przez sympatycznego himalaistę Sir SonamWangyal, który swego czasu był 
najmłodszym zdobywcą Mt. Everest w 1965 roku. 

Biuro czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz 

od 17:00 do 20:00; tel. 01982-252992. 

Permit – zezwolenie na wejście
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Indiach przede wszystkim uważamy na kieszonkowców, oszustów i naciągaczy. 
W większych miastach  ceny podawane dla turystów są grubo zawyżone, stąd 

polecam sprawdzić je jeszcze w Polsce przed samym wylotem. Poza tym Hindusi 
to naród bardzo otwarty i uprzejmy dla turystów. 

Na co uważać

Kwestie bezpieczeństwa
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Wybierając się do Indii nie ma obowiązku posiadania szczepień, jednak podobnie jak 

w przypadku innych krajów zaleca się profilaktyczne szczepienie przeciwko tężcowi, 
błonicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, duru brzusznemu oraz przeciwko 

wściekliźnie. 

Polecam profilaktycznie podczas pobytu w Indiach unikać picia wody bieżącej prosto 

z kranu, ze względu na występującą w regionie Azji chorobę brudnych rąk. Powyższe 

dotyczy się także spożywania dań surowych lub sprzedawanych na ulicy. 

Osoby przeziębione, w szczególności z objawami choroby związanej z układem 

oddechowym, powinny dość ostrożnie podchodzić do kwestii przebywania 

w wyższych partiach gór, ze względu na możliwość wystąpienia objawów i samego 

obrzęku płuc. 

Zdrowie
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Pieniądze, internet 

i elektryczność

Pieniądze

Walutą Indii jest Rupia Indyjska (INR – rupia indyjska). Na dzień mojego wyjazdu koszt 
1 INR = 0.0567PLN. 

Oczywiście wybierając się do Indii zabieramy walutę w USD lub EUR, wg. uznania. 
Przelicznik INR wygląda następująco: dla 1 PLN wynosi 17,63 INR, dla 1 USD wynosi 
64,00 INR, natomiast dla 1 EUR wynosi 75,34 INR. Są kursy walu z dnia przygotowania 

poradnika. 

W samym Leh nie ma problemu z wymianą pieniędzy. Dostępnych jest wiele kantorów, 
a różnice w kursach w poszczególnych punktach były niewielkie. 
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Internet

W samym New Delhi nie ma problemu z dostępem do sieci bezprzewodowej 
w hotelach. 

Inaczej wygląda sytuacja w Leh, gdzie mimo zapewnień w ofercie noclegu, 
że posiada ono dostęp do internetu, to jednak w rzeczywistości jest inaczej. 
  

Telefon
Nie ma problemu z połączeniem telefonicznym. Oczywiście koszty połączeń 

i przesyłanych wiadomości zależą od taryfy operatora. 
  

Elektryczność
Na terenie Indii napięcie wynosi 230 V, 50 Hz i możemy spotkać najczęściej wtyczki 
typu D. 
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Klimat i pogoda

Klimat
Na niemal całym obszarze Indii mamy doczynienia z klimatem zwrotnikowy, 
za wyjątkiem kilku regionów, w tym Karakorum i Himalajów, gdzie występuje klimat 
podzwrotnikowy górski. 

Sezon i pogoda

Sezon w Ladakh na wspinaczkę jest stosunkowo krótki i trwa od czerwca do września. 
W przeciwieństwie do pozostałego obszaru Indii przypada on na porę monsumową, 
co zdecydowanie można odczuć w innych regionach kraju lub w samym pobycie 

w New Delhi. 

Najwięcej turystów w Himalajach Indyjskich spotkamy na przełomie lipca i sierpnia, 
kiedy to panują najdogodniejsze warunki do wspinania w wyższych partiach gór. 



17www.magdalenaboczek.com   |   kontakt@magdalenaboczek.com

Ludzie, kultura, 

zwyczaje, języki, kuchnia

Język

Hindusi porozumiewają się w języku hindi, który ma dziesiątki odmian nawet na samym 

obszarze Indii. Ale nie ma się czego obawiać, bowiem spokojnie można dogadać się 

także w języku angielskim, a jak i to zawiedzie to i językiem „migowym” też da radę.  

Kultura

Indie to mieszanka kultur i religii, chociaż dominującą religią jest hinduizm. W górach te 

różnice jeszcze bardziej się zacierają, co można zauważyć w Leh, gdzie na jednej ulicy 

niemal obok siebie napotkamy buddyjskie świątynie i muzułmańskie meczety. 
W samych Indiach wciąż funkcjonuje system kastowy, stąd należy liczyć się z dużą 

liczbą osób żebrzących na ulicach.  
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Ludzie

Oprócz niemal wszędobylskich żebraków i lokalnych oszustów naciągaczy drogich 

taksówek, Hindusi nie są narodem niebezpiecznym, wręcz przeciwnie. Chętnie 

zagadują i zaczepiają na ulicach. 

W regionach górskich, gdzie zdecydowanie więcej spotkamy wyznawców buddyzmu, 
panuje zdecydowanie większy spokój i wręcz sielska atmosfera. 

Kuchnia

Indyjska kuchnia jest bardzo urozmaicona i zależy od regionu Indii. Cechą 

charakterystyczną dla indyjskich potraw jest ostry i cierpki smak. W górach 

w przeciwieństwie do pozostałych regionów kraju dominuje kuchnia podobna 

do tej spotykanej w Nepalu. W kuchni indyjskiej dominują głównie warzywa i zboża. 
Stosunkowo niewielkie porcje dotyczą mięsa, ryb i samych owoców morza. 
Będąc w Indiach warto też skosztować lokalnych owoców. 
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Co warto zobaczyć?

W Stolicy Indii jest wiele miejsc wartych zobaczenie. Najważniejsze z nich to: 
Grobowiec Humajuna - kompleks budowli, gdzie spoczywa Humajuna (1508–1556), 
władca Indii z dynastii Wielkich Mogołów, Kutab Minar- Minaret wzniesiony w XIII w., 
Czerwony Fort - kompleks budowli fortecznych, który został wpisany na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO, Jama Masjid - Dżami Masdżid - główny meczet 
New Delhi i zarazem największa muzułmańska budowla sakralna w Indiach, 
zbudowany w latach 1654-1658 przez władcę mongolskiego Szahdżahana z dynastii 
Wielkich Mogołów, Świątynia Swaminarayan Akshardham, Brama Indii - India Gate – 

wybudowana ku chwale indyjskich żołnierzy, którzy zginęli w I wojnie światowej i na 

wojnach z Afganistanem, Świątynia Lotosu –świątynia pozbawiona symboli religijnych, 
w której może się modlić każdy, niezależnie od wyznawanej wiary. 
  

New Delhi
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Górskie miasteczko położone na wysokości 3500 m n.p.m. ma także do zaoferowanie 

wiele atrakcji, w tym: 

Leh

Leh Palace – Pałac Królewski w Leh. Zespół pałacowy, który od VII wieku do połowy
XIX wieku stanowił siedzibę królów Ladakhu z dynastii Namgyal. Budowę pałacu 

rozpoczęto już w 1553 roku, natomiast na miejsce siedziby wybrano Wzgórze Tsemo, 
wznoszące się nad stolicą byłego państwa Leh. Główny gmach zespołu posiada 

dziewięć pięter, z czego niższe jego kondygnacje, były zajęte przez służbę, magazyny 

i stajnie, natomiast w wyższych jego piętrach rezydowała rodzina królewska. W samym 

pałacu umieszczono także niewielką świątynię i salę tronową. Obecnie część pałacu 

udostępniona jest do zwiedzania z bogatymi zbiorami biżuterii, strojów ceremonialnych 

i buddyjskich świętych tekstów. Bilet wstępu kosztuje 200 rupii. 

Namgyal Tsemo Gompa – Klasztor buddyjski położony na szczycie Wzgórza Tsemo. 
Założony w 1430 roku przez króla Ladakh, King TashiNamgyal. Klasztor stanowi 
trzypiętrowy niewielki budynek o charakterystycznej białej barwie. Wewnątrz w 

niewielkich pomieszczeniach mieści się posąg Buddy oraz starożytne manuskrypty 

i freski na ścianach. Bilet wstępu kosztuje 20 rupii. 
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Tsemo Fort – Wybudowany w XVI wieku „Fort Zwycięstwa”, to widoczny z każdego 

miejsca w Leh pałac o charakterystycznej ceglastej barwie z licznymi flagami 
modlitewnymi. 

Tybetańskie gompy i stupy – Najczęściej odwiedzanymi świątyniami jest Tsemo 

Gompa i Klasztor Tsemo, oba położone u podnóża Leh Palace. Są to XV wieczne 

świątynie. Innymi ciekawymi miejscami do odwiedzenia w Leh są: Shanti Stupa, 
Cho Khang Gompa, czy też jaskinia Chamba. 

Meczet Jama Masjid – Meczet usytuowany przy głównej ulicy w Leh, Main Bazar 
o charakterystycznej biało – zielonej barwie. 

Tibetian Refugee Market – Tybetańskie bazary, gdzie można nabyć lokalną biżuterię 

i rękodzieło. 
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Stok Kangri – wejście na szczyt

Trekking do base camp pod Stok Kangri, rozpoczyna się we wsi Stok, która położona 

jest 15 kilometrów od Leh. Do Stok można dostać się taksówką lub autobusem. 
Autobus odjeżdża o godzinie 8 rano z Leh. Sama podróż trwa 30 minut i kosztuje 

23 rupii za bilet. 

Przy wyborze taksówki należy liczyć się w wyższymi kosztami sięgającymi nawet 
800 rupii za taksówkę. 

Wieś Stok położona jest w Dolinie rzeki Stok Chu. W wiosce znajduje się XIV wieczny 

klasztor z 22 metrowym posągiem Buddy Gautamy. Ponadto w Stok znajduje się XIX 

wieczny pałac, w który obecnie zamieszkuje była rodzina królewska Ladakh. Pałac 

otwarty jest dla zwiedzających i można w nim zobaczyć m.in. sanktuarium, suknie 

ceremonialne, czy też biżuterię królewską. 

W wiosce Stok jest możliwość przenocowania, także w namiocie oraz można kupić 

coś do zjedzenia. 

Stok – 3600 m n.p.m.
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Do obozowiska prowadzi dość wyraźna i wydeptana ścieżka. Szlak rozpoczyna się 

jeszcze w „zielonej” dolinie wioski Leh, gdzie wraz ze wzrostem wysokości przechodzi 
w kamienno- piaszczysty szlak. 

Po drodze idziemy wzdłuż koryta rzeki Stok Chu, którą przekraczamy dopiero w górnym, 
bardziej kamienistym, jej brzegu. 

Obozowisko Changma to typowy teahouse, gdzie postawiony jest niewielki budynek, 
w którym możemy kupić coś do picia i jedzenia. 

Wybór nie jest duży, natomiast ceny jak najbardziej nie są wysokie. Dla przykładu podaję 

dostępne menu z cenami: czarna herbata – 20 rupii, herbata z mlekiem (masalatea) – 50 

rupii, czarna kawa – 80 rupii, omlet – od 30 rupii do 60 rupii, zupa (z torebki bez makaronu) 

– 80 rupii, wrzątek (2 litry) – 50 rupii, popcorn – 50 rupii – 80 rupii, jajko gotowane – 20 rupii 
za jajko, pełen obiad (jedno danie) – 250 rupii. 

W Changma można też kupić słodkie napoje gazowane, w tym coca colę, a także różne 

słodycze. Istnieje też możliwość rozbicia lub skorzystania z wynajętych namiotów. 
  

Obozowisko Changma – 4 000 m n.p.m.
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Z Changma wiodący szlak rozgałęzia się. Jedna jego część prowadzi do miejscowości 
Rumbak. Natomiast druga część wiedzie do kolejnego obozowiska w kierunku 

Stok Kangri, Mankarmo. 

W obozowisku Mankarmo, podobnie jak w Changma, spotkamy rozbity duży namiot, 
w którym możemy kupić coś do picia, zjeść gorący posiłek lub zakupić wrzątek. 
Ceny są takie same jak w obozowisku Changma. 

Można oczywiście rozbić własny namiot lub spać w namiotach agencyjnych. 
Koszt rozbicia namiotu to ok. 150 rupii za dobę. 

Obozowisko Mankarmo – 4 350 m n.p.m.
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Szlak wiodący z Mankarmo do base campStok Kangri prowadzi dość mocnym 

podejściem w górę, jednak nie sprawia żadnych trudności technicznych. 

W samym basecampie pod Stok Kangri, podobnie jak we wcześniejszych 

obozowiskach, w samym jego centrum mieści się spory namiot, w którym można coś 

zjeść lub kupić coś do picia. Ponadto istnieje tam możliwość wynajęcia sprzętu 

alpinistycznego, jedna jego jakość pozostawia wiele do życzenia.   

Ceny są takie same jak w poprzednich obozowiskach. Taki sam jest koszt rozbicia 

namiotu. Istnieje też możliwość spania w namiotach agencyjnych oraz wynajęcia 

przewodnika lub dołączenia do grupy, która zamierzają wchodzić na szczyt.

W samym basecampe pod Stok Kangri większość stanowią namioty agencyjne. 
Na obrzeżach rozstawione są prowizoryczne toalety oraz miejsca, w których można 

pozostawić odpady, czy też inne śmieci.Co ciekawe śmieci nie są znoszone na dół, 
tylko palone na miejscu, w samym obozie. 

Base Camp Stok Kangri – 4 980 m n.p.m.
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Szczyt – 6 137m n.p.m.

Większość grup podchodzi na szczyt Stok Kangri bezpośrednio z base camp, czyli 
prawie 5 000 m n.p.m.Dlatego też przewodnicy wychodzą dość wcześnie ze swoimi 
grupami, najczęściej o godzinie jedenastej w nocy. 

Samo podejście na szczyt nie sprawia trudności technicznych. Jedynie ostatni 
odcinek ok. 200 metrów pod szczytem, prowadzi granią, gdzie można napotkać dość 

dużą ekspozycję. 

Po drodze mijamy niewielki lodowiec, który na tym odcinku przejścia nie stanowi 
jakiegokolwiek zagrożenia. Zawiera dwie większe szczeliny, które można pokonać 

jednym krokiem. 

Pozostały szlak wiedzie zdecydowanie terenem kamienistym i piaszczystym. 
W większości fragmentach jest bardzo dobrze widoczny. 

Wejście na wierzchołek Stok Kangri, przy dobrej pogodzie nie wymaga posiadania 

sprzętu alpinistycznego, w tym także raków. 
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Himalajska kuchnia - Kuchnia, którą spotkamy w górach zupełnie różni się od kuchni 
oferowanej w pozostałych regionach Indii i jest to zdecydowanie kuchnia tybetańska. 
Dominują w niej przede wszystkim warzywa m.in. szpinak, zboża m.in. ryż, soczewica 

lub cienkie pieczywo oraz niewielka ilość mięsa. Najczęściej spotykanymi potrawami 
są: pierożki momo z różnymi dodatkami oraz dal soup, czyli zupa z soczewicy.Warto, 
będąc w tej części Indii, zasmakować szerokiego wyboru herbat w tym m.in. masalitea, 
znanej w Polsce bawarki, czyli herbaty z mlekiem, która przygotowywana jest z 

niewielką ilością hinduskich ziół, cynamonu oraz dodatku mleka w prożku. Warto też 

spróbować lokalnych bananów, które różnią się nie tylko wielkością, od tych 

sprowadzonych do Europy z Ameryki Południowej, ale przede wszystkim smakiem. 
Polecam restaurację Word Garden Cafemieszczącą się nieopodal miejsca wydawania 

pozwoleń wejścia na Stok Kangri. Wejście do restauracji prowadzi bezpośrednio z ulicy 

na podwórze, gdzie między drzewami są rozstawione stoliki, a w tle można posłuchać 

klimatycznej tybetańskiej muzyki. Oferta menu jest bardzo bogata począwszy od 

tradycyjnej kuchni Indii i Tybetu, aż po zwykłego hamburgera, czy też pizzy. 

Informacje dodatkowe
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Zakupy w Leh – W miejscowości Leh jest duży wybór restauracji i straganów, które 

oferują głównie wyroby lokalne, czyli wszelkiego rodzaju suweniry. Osobiście polecam 

przyjrzeć się bogatej ofercie kaszmirowych szali, których cena nie jest wysoka. W 

przypadku sklepów typowo turystycznych jest ich spora ilość w samym Leh. Poza tym 

są bardzo dobrze zaopatrzone i można w nich nabyć kartusze zakręcane z gazem, 
które kosztują tyle samo co w Polsce. Większość tych sklepów mieści się w okolicach 

ulicy Main Bazar. 

Mieszanka kulturowa w Leh - Mimo olbrzymiej różnorodności kultur, jaką napotykamy 

w Leh, począwszy od wyznawców buddyzmu, poprzez muzułmanów, a kończąc na 

hindusach, nie stanowi to żadnych barier, a turyści czują się bardzo swobodnie na 

ulicach miasta. 

LadakhMarathon– W Leh organizowany jest od 2012 roku maraton na trasie najwyżej 
położonego biegu maratońskiego na świecie, od wysokości od 3 505 m n.p.m. do 5 

370 m n.p.m. Maraton jest piątym maratonem w Indiach i jest znany na całym świecie. 
Imprezie maratońskiej towarzyszy także półmaraton, ultramaraton na dystansie 72 km 

oraz bieg na 7 km. 
  



1 Szczyt Stok Kangri - 5200 m n.p.m., autor Magdalena Boczek 

Spis zdjęć 

2 Autorka publikacji na szczycie Stok Kangri, autor Magdalena Boczek 

3 W drodze do obozu Mankarmo, autor Magdalena Boczek 

5 Szczyt Stok Kangri, autor Magdalena Boczek 

6 Trekking w dolinie rzeki Stok Chu, autor Magdalena Boczek 

7 Wioska Stok- 3600 m n.p.m., autor Magdalena Boczek 

9 Base camp Stok Kangri - 5000 m n.p.m., autor Magdalena Boczek 

10 W drodze do obozu Mankarmo, autor Magdalena Boczek 

11 W drodze do obozu Changma, autor Magdalena Boczek 

12 Lodowiec w drodze na szczyt Stok Kangri, autor Magdalena Boczek 

13 Flagi modlitewne w drodze na szczyt, autor Magdalena Boczek 

14 Base camp i początek drogi na szczyt, autor Magdalena Boczek 

15 Droga z obozu Mankarmo - 4350 m n.p.m., autor Magdalena Boczek 

16 Wioska Stok - 3600 m n.p.m., autor Magdalena Boczek 

17 Flagi modlitewne w Leh, autor Magdalena Boczek 

18 Pierożki momo, autor Magdalena Boczek 

19 Widok na miasteczko Leh, autor Magdalena Boczek 

20 Główna ulica w mieście Leh, autor Magdalena Boczek 

21 Widok na Leh Palace, autor Magdalena Boczek 

22 Widok na góry Pakistanu z grani szczytowej , autor Magdalena Boczek 

23 Obozowisko Changma - 4000 m n.p.m., autor Magdalena Boczek 

24 Obozowisko Mankarmo - 4350 m n.p.m., autor Magdalen Boczek 

25 Base Camp Stok Kangri - 4980 m n.p.m., autor Magdalena Boczek 

8 Widok na base  camp - 5100 m n.p.m., autor Magdalena Boczek

26 Podejście na szczyt - 6153 m n.p.m., autor Magdalen Boczek 

27 Szczyt Stok Kangri, autor Magdalena Boczek 

28 Widok na miasteczko Leh, autor Magdalena Boczek 
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