
ODKRYJ Z NAMI INDIE
 42 639 80 47; fax 42 639 80 48

IS
SN

 1
42

9-
31

45

WYCIECZKI
Indie

WYPOCZYNEK WYJAZDY SŁUŻBOWE





3www.konsorcjum.com.pl

Wy daw ca: – Tra de & Tra vel Com pa ny – Kon sor cjum Pol skich Biur Po dró ży

Re dak tor Na czel ny: Ar tur Ma tiasz czyk
Opra co wa nie: Barbara Ladżyńska, Joanna Szydłowska-Bartniak. 
Skład i opra co wa nie gra ficz ne: Ma rek Sit kie wicz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment nie może być wykorzystany w jakiejkolwiek formie – fotokopii lub 
innych reprodukcji bez zgody wydawcy. 
Fo to: Ar chi wum Tra de and Tra vel Com pa ny – Kon sor cjum Pol skich Biur Po dró ży

SŁOWO WSTĘPNE 4

Kilka słów o nas 5

Dla Firm i Grup  6

Promocje dla naszych Klientów 7

Indie – informacje 8

WYCIECZKI

Złoty Trójkąt z Bharatpurem  
i Karauli 10

Dziedzictwo Radżastanu 12

Klasyczne Indie  
– szlakiem świętych miast 16

Indie – Złoty Trójkąt  
z wizytą w Bombaju 18

Indie Południowe – Madras 22

Wyprawa Indie – Butan 24

Indie Południowe ze Sri Lanką 27

INDIE Z OKIEN LUKSUSOWEGO 

POCIĄGU

Palace on Wheel – Pałac na szynach 30

Golden Chariot – Złoty Rydwan 32

HOTELE

Hotele na Goa 34

Hotele w Kerali 36

Uwagi:

Spis Tre ści

1.  Ceny sklakulowane z kursem 1 Euro = 4,20 zł. Ostateczne rozlicznie nastąpi na 30 dni  

przed rozpoczęciem imprezy.

2.  Programy są ramowe i mogą ulec zmianie.
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Szanowni Państwo,

Podobno w życiu jest coraz mniej olśnień, zdziwień, zachwytów… „Tak naprawdę nie wiemy, co cią-
gnie człowieka w świat. Ciekawość? Głód przeżyć? Potrzeba nieustannego dziwienia się? Człowiek, który
przestaje się dziwić jest wydrążony, ma wypalone serce. W człowieku, który uważa, że wszystko już było
i nic nie może go zdziwić, umarło to, co najpiękniejsze – uroda życia”. Dlatego My proponujemy Państwu
nowy katalog z egzotycznymi wycieczkami, które są jak intensywne aromatyczne przyprawy. Niech bez-
smakowa codzienność nabierze treści i charakteru. Nasza oferta pozwoli się zdziwić, zaspokoić każdy ro-
dzaj głodu i rozpalić ogień w sercu. 

Indie stanowią barwną mozaikę kultury, tradycji, architektury, a przede wszystkim ludzi. To kraj, któ-
ry odkrywa się wciąż na nowo, wciąż zachwyca, wciąż chce się tu wracać po więcej. Wspaniałe zabytki,
serdeczni mieszkańcy, piękna niepokorna natura tworzą intrygującą niejednolitą strukturę. Szalona prze-
jażdżka rikszą po krętych zatłoczonych uliczkach, zwiedzanie Różowego Miasta, rozkoszowanie się spa-
cerem w najwspanialszej „świątyni miłości” – Taj Mahal, gdzie serce odnajduje właściwą melodię, pozna-
wanie kontrastów Delhi, z pewnością zasmakuje każdemu. Indie są jak cynamon – brązowo-rdzawe, słod-
ko-korzenne, aromatyczne, pobudzające zmysły i kojące nerwy.

Żeby życie miało smak
Artur Matiaszczyk 

Prezes Zarządu Konsorcjum Polskich Biur Podróży
Trade & Travel Company

ZAPRASZAMY
DO INDII

www.twojepodroze.com.pl4

     Zapraszamy do Indii, które niewątpliwie swoim urokiem pozostawią wspomnienia na długie lata. 
Dzieje się tak, iż w Indiach samo podróżowanie jest przygodą.  Zajęte sobą państwo, statecznie kroczy 
w przyszłość, nie zwracając uwagi na przybyszów. Ale kto z Państwa nie słyszał o Taj Mahal, najwspa-
nialszym pomniku miłości, o sennych plażach, himalajskich ścieżkach, o starożytnej architekturze 
i tradycyjnych plemiennych wioskach. 

Indie, to kraj gdzie poszczególne krainy, przeplatają się między sobą pod względem ras, języków, 
obyczajów i religii. Zaawansowane technologie komputerowe oraz nowoczesny przemysł kontrastują tu 
z liczącymi stulecia wioskami, gdzie życie toczy się utartym trybem nawet wówczas, gdy miejsca te 
znajdują się w centrum wielkich przemian. Tysiącletnie budowle obracają się w proch, w wielkich 
miastach przyćmiewane przez wielkie hotele. 

Od niepamiętnych czasów Indie serdecznie przyjmowały przybyszów i cierpliwie wprowadzały w swój 
świat. Z taką samą gościnnością spotyka się współczesny Turysta, niemal od pierwszego wejrzenia 
zauroczony różnorodnością tradycji i religii. 

Taki „prawdziwy smak” Indii znajdziecie Państwo w naszych propozycjach wycieczek. Serdecznie 
zachęcamy do zapoznania się z naszymi ofertami i wyruszeniem w podróż do Indii, które fascynują 
mozaiką ludów i miejsc. Dajcie się zachwycić, znajdźcie swój afrodyzjak na naszej stronie: 
www.twojepodroze.com.pl. 
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KILKA S£ÓW
O NAS

Kim jesteśmy? 
Jesteśmy jednym z wiodących, Polskich touroperatorów, którzy spełniają najbardziej „egzotyczne ma-
rzenia” Klientów. Posiadamy w swojej ofercie ponad 100 kierunków egzotycznych, a w naszych pro-
pozycjach można znaleźć zarówno imprezy pobytowe, jak i objazdowe. Swoją działalność rozpoczęli-
śmy w1988 roku, a więc możemy się pochwalić 25-letnim doświadczeniem z zakresu organizacji 
imprez turystycznych na całym świecie. Dzięki stałej współpracy z renomowanymi liniami lotniczymi,
zagranicznymi biurami podróży (touroperatorami), atakże zwieloma firmami zbranży turystycznej, 
intensywnie rozszerzaliśmy wachlarz proponowanych ofert, ato wszystko po to, aby nasi Klienci
mogli spędzić urlop w najbardziej egzotycznych miejscach świata. Zajmujemy się również realizacją wy-
jazdów dla Firm na targi, misje gospodarcze, imprezy targowe. Posiadamy system rezerwacji hoteli, sa-
mochodów oraz rejsów na całym świecie www.rezerwujwakacje.com.pl. Oznacza to, że nasza oferta
jest w stanie zadowolić nie tylko „tradycyjnych” Turystów, ale także Klientów Biznesowych. 

Bilans naszej dzia³alności. 
O naszym profesjonalizmie świadczy wiele Firm oraz kilkaset tysięcy Turystów, którzy wrócili ze swoich
podróży zadowoleni. Powierzając nam regularnie co roku swoje plany wakacyjne, mobilizują nas jed-
nocześnie do otwartej i ekspansywnej polityki organizacji imprez, nastawionej na ciągłe szukanie no-
wości, podnoszenie jakości naszych ofert. Nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży imprez tury-
stycznych spotkało się z uznaniem Klientów, niezależnych organizacji zajmujących się oceną działalno-
ści organizatorów turystyki, a także gremium specjalistów rokrocznie oceniających najlepsze polskie fir-
my pod kątem jakości i profesjonalizmu. Możemy pochwalić się takimi nagrodami jak: kilkakrotnie przy-
znany Hit Lata (ostatnio w 2011 r. za ofertę wyjazdów na Maltę), Globusy (prestiżowe nagrody Polskiej
Izby Turystyki za najlepszy produkt przyjazdowy i wyjazdowy), Malwy (brązowa, srebrna, złota i platy-
nowa nagroda przyznawana przez Konsumentów w Ogólnopolskim Rankingu Wyrobów i Usług), Zło-
ty Jaśmin (prestiżowa nagroda Ministra Turystyki Tunezji), wielokrotne wyróżnienie GTT (za stronę in-
ternetową, katalog „USA, Kanada, Alaska”, „Polska”, „Łódź” oraz wycieczkę „Odkrywamy Izrael"), je-
steśmy corocznie tytułowani Liderem Turystyki (w 3 kategoriach: Organizatorzy Wyjazdów do krajów
egzotycznych, Najwięksi touroperatorzy, Organizatorzy Incentive Travel), a w roku 2009 zostaliśmy
Zdobywcą I Miejsca w rankingu Organizatora Wyjazdów Egzotycznych. Jako jedyne polskie biuro po-
dróży otrzymaliśmy nagrodę Ministra Kultury i Turystyki Indonezji za promocję i sprzedaż wyjazdów do
Indonezji. Ukoronowaniem naszej działalności jest prestiżowa nagroda TERAZ POLSKA, którą firma
otrzymała jako jedyne biuro podróży w 17-letniej historii tego konkursu. 
Po corocznej weryfikacji jakości usług przedłużono nam prawo do używania godła promocyjnego "Te-
raz Polska". Dodatkowym wyznacznikiem renomy naszej firmy jest fakt, iż możemy się poszczycić  zor-
ganizowaniem w 1998 roku IX Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki w Tunezji, a także to wła-
śnie nas realizatorzy filmu „Qvo Vadis” wybrali do obsługi filmu na terenie Tunezji. Corocznie uzysku-
jemy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 , przedłużony na rok 2012, natomiast
w 2009 r. przystąpiliśmy do krajowego programu „Rzetelna Firma”. W roku 2011 uzyskaliśmy tytuł
Jakość roku 2011 za organizację wyjazdów turystycznych na całym świecie.

Gdzie nas mo¿na znaleźæ? 
Posiadamy dwa Salony Sprzedaży: w Łodzi i w Warszawie oraz wydzielony Dział Obsługi Biur Podróży
i Firm zlokalizowany w Łodzi, stanowiący jednocześnie siedzibę firmy. W obydwu przypadkach znajdu-
jemy się w ścisłym centrum miast, więc znalezienie nas nie stanowi problemu. Ku naszej radości naszą
ofertę można kupić zarówno w najbardziej znanych turystycznych portalach internetowych, jak
i w mniejszych biurach podróży, praktycznie w każdym mieście w Polsce. Miło nam również zaprosić
wszystkich zainteresowanych naszą ofertą na stronę internetową www.konsorcjum.com.pl,
www.twojepodroze.com.pl, gdzie można znaleźć zarówno informacje praktyczne o najodleglejszych
miejscach globu, jak i najwyższej jakości ofertę.

Coś czego nie ma nikt inny! 
Przez te wszystkie lata od powstania firmy oferta ulegała modyfikacjom i zmianom- zgodnie z potrze-
bami i preferencjami Klientów. Największym sukcesem firmy było wprowadzenie na wszystkie kierunki
egzotyczne produktu IMPREZY GWARANTOWANE (minimalna ilość uczestników w imprezie to tylko
2 osoby!). Oferta ta cieszy się powodzeniem przez cały rok. Ogromnym sukcesem firmy jest fakt, iż na
wszystkie swoje egzotyczne kierunki wprowadziła możliwość realizacji świadczeń, już PRZY MINIMAL-
NEJ ILOŚCI 2 UCZESTNIKÓW. Jest to ogromna wygoda dla Klientów, którzy są pewni, że impreza dla
nich zostanie zrealizowana niezależnie od ilości uczestników, a jakość usług będzie na równie wysokim
poziomie, jak przy imprezach grupowych. Ta oferta cieszy się również ogromnym zainteresowaniem
u osób, które nie lubią podróżować w grupach zorganizowanych, chcąc „chłonąć” egzotyczne miej-
sca w sposób indywidualny, z wybraną osobą. 

Najwa¿niejszy jest Klient! 
To nasze motto, które przyświeca działalności firmy od początku jej działania. To właśnie dlatego tak
precyzyjnie wybieramy współpracujące z nami firmy zagraniczne, a przeloty opieramy tylko na świato-
wych liniach rejsowych. Naszym zadaniem jest "spełnianie marzeń" Klientów, a aby to robić musimy
mieć gwarancję najwyższej jakości świadczeń we wszystkich egzotycznych miejscach.
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WYJAZDY
DLA FIRM I GRUP

Co proponujemy?
Wyjazdy objazdowe i pobytowe dla grup zorganizo-
wanych
Misje gospodarcze
Wyjazdy służbowe (m.in. przelot, zakwaterowanie,
opieka tłumacza)
Szkolenia, seminaria
Konferencje, warsztaty
Wyjazdy typu incentive (integracyjne, motywacyjne)
Kongresy naukowe i wiele innych.

Warto zintegrować swoje pragnienia, zmotywować się
i udać się do nas. Oddajemy pędzel w Wasze ręce i szy-
kujemy paletę z barwami. Mogą Państwo swobodnie do-
bierać kolory, zmieniać perspektywę, dostosować formę,
długość i charakter podróży wedle gustu. Podróż jest jak
obraz, Państwo są artystami, my występujemy w roli me-
cenasa.

Zapewniamy 
Transport (samolot, autokar)
Zakwaterowanie według preferencji Klienta
Wyżywienie
Ubezpieczenie w zakresie KL, NW, bagaż
Opiekę profesjonalnych pilotów, przewodników 
mówiących w języku wskazanym przez Klienta
Wynajem sal konferencyjnych, sprzętu 
audio-wizualnego
Pomoc tłumaczy
Upominki reklamowe z logo firmy
Szeroki wachlarz atrakcji wedle upodobań Klienta.

WYJAZDY
DLA FIRM I GRUP

„Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku poskładania małych rzeczy w jedną całość” – to
słowa Van Gogha, a kto lepiej niż on rozumiał prawdziwą sztukę i doceniał jej piękno? Wystarczy Państwa im-
puls, a Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company poskłada wszystko tak, jak Państwo so-
bie życzą. To z pewnością będzie wielka podróż – czy to grupowa, czy indywidualna. A może razem uda nam
się stworzyć zachwycające arcydzieło. Mamy ku temu odpowiednie środki – Wasza wyobraźnia i nasze do-
świadczenie. 

Nasi konsultanci uważnie wysłuchają Pań-
stwa życzeń i sugestii. Mamy ogromne do-
świadczenie w tworzeniu niezapomnia-
nych podróży. Nie brakuje nam też fantazji
i naprawdę potrafimy słuchać. Płótno już
czeka, proszę śmiało szkicować swoje dzie-
ło, my wypełnimy je intensywnymi barwa-
mi.

Firmy, które szukają pomocy w poskłada-
niu wszystkiego w jedną całość podczas
planowania wyjazdów służbowych i wypo-
czynkowych Pracowników, strategicznych
Klientów oraz Współpracowników, zapra-
szamy do konsultacji pod numerem infoli-
nii 801 011 714 oraz na adres e-mail
biuro@konsorcjum.com.pl 
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WYJAZDY
DLA FIRM I GRUP

Co proponujemy?
Wyjazdy objazdowe i pobytowe dla grup zorganizo-
wanych
Misje gospodarcze
Wyjazdy służbowe (m.in. przelot, zakwaterowanie,
opieka tłumacza)
Szkolenia, seminaria
Konferencje, warsztaty
Wyjazdy typu incentive (integracyjne, motywacyjne)
Kongresy naukowe i wiele innych.

Warto zintegrować swoje pragnienia, zmotywować się
i udać się do nas. Oddajemy pędzel w Wasze ręce i szy-
kujemy paletę z barwami. Mogą Państwo swobodnie do-
bierać kolory, zmieniać perspektywę, dostosować formę,
długość i charakter podróży wedle gustu. Podróż jest jak
obraz, Państwo są artystami, my występujemy w roli me-
cenasa.

Zapewniamy 
Transport (samolot, autokar)
Zakwaterowanie według preferencji Klienta
Wyżywienie
Ubezpieczenie w zakresie KL, NW, bagaż
Opiekę profesjonalnych pilotów, przewodników 
mówiących w języku wskazanym przez Klienta
Wynajem sal konferencyjnych, sprzętu 
audio-wizualnego
Pomoc tłumaczy
Upominki reklamowe z logo firmy
Szeroki wachlarz atrakcji wedle upodobań Klienta.

WYJAZDY
DLA FIRM I GRUP

„Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku poskładania małych rzeczy w jedną całość” – to
słowa Van Gogha, a kto lepiej niż on rozumiał prawdziwą sztukę i doceniał jej piękno? Wystarczy Państwa im-
puls, a Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company poskłada wszystko tak, jak Państwo so-
bie życzą. To z pewnością będzie wielka podróż – czy to grupowa, czy indywidualna. A może razem uda nam
się stworzyć zachwycające arcydzieło. Mamy ku temu odpowiednie środki – Wasza wyobraźnia i nasze do-
świadczenie. 

Nasi konsultanci uważnie wysłuchają Pań-
stwa życzeń i sugestii. Mamy ogromne do-
świadczenie w tworzeniu niezapomnia-
nych podróży. Nie brakuje nam też fantazji
i naprawdę potrafimy słuchać. Płótno już
czeka, proszę śmiało szkicować swoje dzie-
ło, my wypełnimy je intensywnymi barwa-
mi.

Firmy, które szukają pomocy w poskłada-
niu wszystkiego w jedną całość podczas
planowania wyjazdów służbowych i wypo-
czynkowych Pracowników, strategicznych
Klientów oraz Współpracowników, zapra-
szamy do konsultacji pod numerem infoli-
nii 801 011 714 oraz na adres e-mail
biuro@konsorcjum.com.pl 
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PROMOCJE
DLA KLIENTÓW

NAJWAŻNIEJSZE SĄ MARZENIA, KTÓRE SIĘ SPEŁNIAJĄ!NAJWAŻNIEJSZE SĄ MARZENIA, KTÓRE SIĘ SPEŁNIAJĄ!

„Gdzieś nad tęczą wysoko są marzenia, o których marzyłeś kiedyś w kołysankach.
Gdzieś nad tęczą, latają niebieskie ptaki i marzenia, o których marzyłeś. Marzenia
naprawdę się spełniają"… Wasze marzenia spełnią się z nami. Konsorcjum Polskich
Biur Podróży – Trade & Travel Company zamienia marzenia w rzeczywistość,
a właściwie w niezapomniane podróże. Dla Klientów, którzy korzystali już z naszej
pomocy, mamy niespodziankę – Kartę Stałego Klienta. Co daje taka karta? Przywileje
i zniżki na wybrane oferty. Teraz jeszcze radośniej mogą Państwo szukać 'niebieskich
ptaków' oraz odnajdywać melodie dawnych 'kołysanek', gdziekolwiek na świecie.
Z przyjemnością oddajemy tę wyjątkową kartę w ręce naszych wyjątkowych
Stałych Klientów. Wasze zadowolenie to nasz sukces. 

PROMOCJE
DLA KLIENTÓW

Karta Stałego Klienta to klucz do fantastycznych podróży.
Proszę nie czekać, wystarczy tylko wypełnić formularz i spełniać swoje marzenia.
Co gwarantuje karta?
– zniżki o wartości 400 zł od Pary lub 200 zł od Osoby od całkowitej wartości imprezy (dot. imprez egzotycz-

nych organizowanych przez Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company Zniżka nie
obowiązuje od ofert promocyjnych, specjalnych. 

– zniżki o wartości 200 zł od Pary lub 100 zł od Osoby od całkowitej wartości imprezy (dot. imprez
turystycznych z Katalogu Izrael)

– zniżki o wartości 5 % od imprez turystycznych w Polsce, rezerwacji w systemie www.rezerwujwakacje.com.pl.
Zniżka nie obowiązuje od ofert promocyjnych, specjalnych

– zniżka o wartości 5 % od imprez turystycznych w Europie, w tym również Malta (od ceny świadczeń)
– zniżki o wartości 8 % na pobyt w Hotelu Marhaba w Kłodzku
– uczestnictwa w oferowanych przez Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

promocjach i wycieczkach specjalnych przeznaczonych tylko dla posiadaczy Karty Stałego Klienta 
– gwarancję otrzymania nowych katalogów w pierwszej kolejności 
I wiele innych atrakcji… 

Czy już widzą Państwo tę egzotyczną tęczę?
To może jeszcze dorzucimy rabat za wczesną

rezerwację w wysokości 400 zł od Pary przy zakupie

oferty najpóźniej na 6 miesięcy przed wylotem. Teraz

na pewno tęcza jest już na wyciągnięcie ręki. Proszę

tylko sięgnąć po Kartę Stałego Klienta.

Uwagi:
1. Organizatorem promocji jest

Konsorcjum Polskich Biur Podróży –

TRADE & TRAVEL COMPANY.

2. Promocje obejmują oddziały własne oraz biura

agencyjne Konsorcjum Polskich Biur Podróży –

TRADE & TRAVEL COMPANY. 

3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami, First lub Last

Minute, ofertami specjalnymi.

4. Regulamin programu oraz formularz zgłoszeniowy

dostępny jest w biurach Konsorcjum Polskich Biur Podróży 

– TRADE & TRAVEL COMPANY, a także na stronie

www.twojepodroze.com.pl

5. Rabaty nie obejmują opłat lotniskowych, opłat za wizy

itd.

6. Promocja nie dotyczy imprez grupowych oraz

indywidualnych, przygotowanych na zamówienie.

7. Ww. promocje nie łączą się ze sobą.
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111111111111.1.1.1. OOrganizatorem promocji jest

Konsorcjum Polskich Biur Podróży –

TRADE & TRAVEL COMPANY.

22222222222.2.2 Promocje obejmują oddziały własne oraz biura

agencyjne Konsorcjum Polskich Biur Podróży –

TRADE & TRAVEL COMPANY.

33333. Promocje nie łączą się z innymi promocjami, First lub Last

Minute, ofertami specjalnymi.

4. Regulamin programu oraz formularz zgłoszeniowy

dostępny jest w biurach Konsorcjum Polskich Biur Podróży

– TRADE & TRAVEL COMPANY, a także na stronie

www.twojepodroze.com.pl

5. Rabaty nie obejmują opłat lotniskowych, opłat za wizy

itd.

6. Promocja nie dotyczy imprez grupowych oraz

indywidualnych, przygotowanych na zamówienie.

7. Ww. promocje nie łączą się ze sobą.
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PROMOCJE
DLA KLIENTÓW

NAJWAŻNIEJSZE SĄ MARZENIA, KTÓRE SIĘ SPEŁNIAJĄ!NAJWAŻNIEJSZE SĄ MARZENIA, KTÓRE SIĘ SPEŁNIAJĄ!

„Gdzieś nad tęczą wysoko są marzenia, o których marzyłeś kiedyś w kołysankach.
Gdzieś nad tęczą, latają niebieskie ptaki i marzenia, o których marzyłeś. Marzenia
naprawdę się spełniają"… Wasze marzenia spełnią się z nami. Konsorcjum Polskich
Biur Podróży – Trade & Travel Company zamienia marzenia w rzeczywistość,
a właściwie w niezapomniane podróże. Dla Klientów, którzy korzystali już z naszej
pomocy, mamy niespodziankę – Kartę Stałego Klienta. Co daje taka karta? Przywileje
i zniżki na wybrane oferty. Teraz jeszcze radośniej mogą Państwo szukać 'niebieskich
ptaków' oraz odnajdywać melodie dawnych 'kołysanek', gdziekolwiek na świecie.
Z przyjemnością oddajemy tę wyjątkową kartę w ręce naszych wyjątkowych
Stałych Klientów. Wasze zadowolenie to nasz sukces. 

PROMOCJE
DLA KLIENTÓW

Karta Stałego Klienta to klucz do fantastycznych podróży.
Proszę nie czekać, wystarczy tylko wypełnić formularz i spełniać swoje marzenia.
Co gwarantuje karta?
– zniżki o wartości 400 zł od Pary lub 200 zł od Osoby od całkowitej wartości imprezy (dot. imprez egzotycz-

nych organizowanych przez Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company Zniżka nie
obowiązuje od ofert promocyjnych, specjalnych. 

– zniżki o wartości 200 zł od Pary lub 100 zł od Osoby od całkowitej wartości imprezy (dot. imprez
turystycznych z Katalogu Izrael)

– zniżki o wartości 5 % od imprez turystycznych w Polsce, rezerwacji w systemie www.rezerwujwakacje.com.pl.
Zniżka nie obowiązuje od ofert promocyjnych, specjalnych

– zniżka o wartości 5 % od imprez turystycznych w Europie, w tym również Malta (od ceny świadczeń)
– zniżki o wartości 8 % na pobyt w Hotelu Marhaba w Kłodzku
– uczestnictwa w oferowanych przez Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company

promocjach i wycieczkach specjalnych przeznaczonych tylko dla posiadaczy Karty Stałego Klienta 
– gwarancję otrzymania nowych katalogów w pierwszej kolejności 
I wiele innych atrakcji… 

Czy już widzą Państwo tę egzotyczną tęczę?
To może jeszcze dorzucimy rabat za wczesną

rezerwację w wysokości 400 zł od Pary przy zakupie

oferty najpóźniej na 6 miesięcy przed wylotem. Teraz

na pewno tęcza jest już na wyciągnięcie ręki. Proszę

tylko sięgnąć po Kartę Stałego Klienta.

Uwagi:
1. Organizatorem promocji jest

Konsorcjum Polskich Biur Podróży –

TRADE & TRAVEL COMPANY.

2. Promocje obejmują oddziały własne oraz biura

agencyjne Konsorcjum Polskich Biur Podróży –

TRADE & TRAVEL COMPANY. 

3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami, First lub Last

Minute, ofertami specjalnymi.

4. Regulamin programu oraz formularz zgłoszeniowy

dostępny jest w biurach Konsorcjum Polskich Biur Podróży 

– TRADE & TRAVEL COMPANY, a także na stronie

www.twojepodroze.com.pl

5. Rabaty nie obejmują opłat lotniskowych, opłat za wizy

itd.

6. Promocja nie dotyczy imprez grupowych oraz

indywidualnych, przygotowanych na zamówienie.

7. Ww. promocje nie łączą się ze sobą.

NAJWAŻNIEJSZE SĄ MARZENIA, KTÓRE SIĘ SPEŁNIAJĄ!

7www.konsorcjum.com.pl
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INFORMACJE
OGÓLNE

INDIE



INDIE
INFORMACJE

OGÓLNE

szych miastach ceny tych usług są odpowiednio

niższe. W Indiach należy uważać na to co i gdzie

jemy i pijemy. Omijajmy podejrzane lokale. Pa-

miętajmy o myciu owoców i warzyw (przegoto-

waną wodą), starajmy się także obierać je ze

skórki. Należy stopniowo zaznajamiać żołądek

z nową kuchnią i zupełnie innymi kulturami bak-

terii. Należy wystrzegać się wody z nieznanego

źródła, napojów z kostkami lodu. O ile to możli-

we najlepiej kupować butelkowaną, gazowaną

wodę mineralną (niegazowana może pochodzić

z kranu). Aby woda z kranu nadawała się do pi-

cia należy ją przegotować, bądź rozpuścić w niej

tabletki uzdatniające wodę. 

Pogoda: 
Klimat Indii jest bardzo zróżnicowany: w Himala-

jach wieczny śnieg, na wybrzeżu panują warunki

tropikalne, a w głębi lądu przeważa klimat konty-

nentalny. Poza tym pogoda zmienia się w zależno-

ści od pory roku i miejsca. Od października do ma-

ja utrzymują się niższe temperatury, co sprzyja wy-

prawom na Półwysep Indyjski. Zimą w wielu miej-

scach świeci słońce, a niebo jest bezchmurne, choć

na południu i wschodzie może od czasu do czasu

popadać. Latem, czyli od kwietnia do czerwca, pa-

nują bardzo wysokie temperatury. Na wybrzeżach

powietrze jest wilgotne, a w pozostałej części kraju

suche. Szczególnie pięknie jest wtedy w Kaszmirze.

Pora deszczowa rozpoczyna się w czerwcu i trwa

do końca września. Opady, a wraz z nimi upragnio-

ne ochłodzenie, przesuwają się od zachodniego

wybrzeża w głąb Indii. 

Co zabrać?
Należy pamiętać o okularach przeciwsłonecznych,

kremach z wysokim filtrem UV, a także nakryciu

głowy, przyda się również coś przeciwdeszczowe-

go. Warto pamiętać o różnego typu środkach owa-

dobójczych, które zmniejszają ryzyko zachorowa-

nia na malarię, a także środki przeciw zatruciom

i medykamenty łagodzące problemy żołądkowe. Ze

względu na zróżnicowaną pogodę w zależności od

rejonu kraju należy być przygotowanym na każdą

pogodę, warto pamiętać o odpowiednich ubra-

niach. 

Przydatne zwroty w języku Hindi:
Witam – Swagatam

Tak/nie – haan/nahin

Proszę/dziękuję – kripaya/dhanyawad

Przepraszam – mujhe maaf karma

Nazywam się – mera naam … hai

Adresy i telefony 
Ambasada Republiki Indii w Warszawie
ul. Rejtana 15 m. 13, 02-516 Warszawa

tel. (0-22) 542 41 90/91

www.

Ambasada RP w New Delhi
Chanakyapuri, 50-M Shanti Path 

New Delhi 110021

Tel.: (00 91 11) 414 96 900

Faks: (00 91 11) 268 71 914

E-mail: newdelhi.polemb.info@msz.gov.pl 

www.newdelhi.polemb.net

Konsulat Generalny RP w Mumbaju
5 Altamount Road,

3 Arizvi Park,

Mumbai 4000 26

tel. (009122) 2352 2883

Faks. (009122) 2351 2638

e-mail: mumbaj.kg.info@msz.gov.pl

www. mumbaikg.polemb.net
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DZIEŃ 1: WARSZAWA
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylo-
tem. Odprawa bagażowo-paszportowa. Przelot 
do Delhi przez jeden z krajów europejskich. Przy-
bycie do Delhi w godzinach nocnych. Powitanie 
przez przedstawiciela naszego kontrahenta oraz 
transport do hotelu w Delhi. Czas na wypoczynek.  

DZIEŃ 2: DELHI – BHARATPUR (195 KM)
Śniadanie. Dzień przeznaczony na zwiedzanie 
Delhi– Starego i Nowego. Delhi, stolica, uchyla 
rąbka obrazu bogatego w kulturę, architekturę 
oraz różnorodność ludności, czerpiącego ze swej 
historii, pomników, muzeów, galerii oraz ogrodów. 
Miasto złożone jest z dwóch kontrastujących lecz 
pasujących do siebie części, Starego Delhi oraz 
Nowego Delhi. Stare miasto zabierze Państwo 
do labiryntu uliczek wijących się wokół budzą-
cych szacunek meczetów oraz fortów. Cesarskie 
miasto Nowego Delhi jest pokazem zaokrąglonej 
architektury Indii pod panowaniem brytyjskim.  
W Starym Delhi, przejedziecie obok fortu Czer-
wonego, wybudowanego z czerwonego piaskow-
ca, imponującego fortu, mającego powierzchnię  
3 km2, z murami sięgającymi od 18 do 30 me-
trów. Wizyta w Dżami Masdżid, w największym 
meczecie w Indiach. Ukończony w 1658 roku 
meczet posiada trzy bramy, cztery wieże naroż-
ne oraz dwa 40–metrowe minarety. Dziedziniec 
budowli pomieścić może do 20000 wiernych.   
W Nowym Delhi, przejazd obok Parlamentu, budyn-
ków rządowych, Dżanpath, Rashtrapati Bhawan  
oraz Bramy Indii. Brama Indii zbudowana została 
jako pomnik 70000 żołnierzy indyjskich poległych 
w I wojnie światowej. Odwiedzą Państwo także  
XII–wieczny Qutab Minar. Wysoki na 72 metry, 
przy podstawie szeroki na 14 metrów, zwęża się 
ku górze by przy sklepieniu zatrzymać się na nie-
całych 3 metrach. Cała wieża żłobiona jest wstę-
gami inskrypcji, a cztery balkony podtrzymywane 
są przez wyrafinowanie ozdobione wsporniki. 
Popołudniu przejazd do Bharatpur. Po przybyciu 
zameldowanie w hotelu. Bharatpur słynie ze swe-
go ptasiego sanktuarium – Parku Narodowego 
Keoladeo Ghana. Bharatpur ustanowione zosta-
ło parkiem narodowym w 1982 roku, a w 1985 
zaakceptowane zostało jako Obiekt Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Czas na nocleg. 

DZIEŃ 3: BHARATPUR – AGRA  
– BHARATPUR
Śniadanie. Dzisiaj weźmiecie Państwo udział 

w wycieczce po Agra – mieście Mogołów.  
W Agra, odwiedzicie Tadż Mahal (1631 – 1653, 
Zamknięte dla odwiedzających w piątki), arcy-
dzieło architektury zbudowane z białego marmu-
ru, postawione przez Szachdżachara i poświęco-
ne pamięci jego ukochanej żony – Mumtaz Mahal. 
Zbudowanie pałacu pochłonęło 22 lata znojnej 
pracy 20 tysięcy robotników by skonstruować 
Tadż Mahal. Piękno pałacu jest zniewalające  
i odzwierciedla piękno architektury okresu mo-
golskiego, jakby wyciągnięto wprost z baśni. Po 
Tadż Mahal, przyjdzie pora by zwiedzić fort Agra, 
wybudowany wzdłuż rzeki Jamuny rozciągnięty 
na prawie 2,5 km. Kolosalne mury fortu wyrasta-
ją na 20 metrów . Cały fort otoczony jest fosą. 
Wysokie blanki fortu Agra rzucają zbawczy cień 
na posiadłości szlachty oraz książąt, pobudo-
wanych wzdłuż brzegu rzeki. Powrót do Bha-
ratpur, po drodze odwiedzając Fatehpur Sikri. 
Fatehpur Sikri jest pięknym lecz opuszczonym, 
średniowiecznym miastem zbudowanym pod-
czas rządów Akbara w XVI w.  Miasto zostało po-
rzucone przez Mogołów z powodu braku wody 
pitnej. Żywot Fatehpur Sikri był krótki acz pełen 
przepychu. Po opuszczeniu miasta przez Akbara  
w roku 1585, nigdy nie odzyskało dawnej ważno-
ści i zostało najpiękniejszym i najlepiej zachowa-
nym „miastem duchów” w Indiach. Reszta dnia od-
dana do Państwa dyspozycji. Nocleg w Bharatpur.  

DZIEŃ 4: BHARATPUR – KARAULI (115 KM)
Śniadanie. Następnie przejazd rikszą do Par-
ku Narodowego Keoladeo Ghana. Bharatpur 
zapewnia schronienie bogatej różnorodno-
ści gatunków ptaków z całego świata. Około 
380 gatunków ptaków można odnaleźć na 
terenie 29 km2. Bharatpur jest tymczasowym 
schronieniem takich ptaków jak żurawie, 
kormorany, czaple, wężówki, bociany, gęsi, 
kaczki, orły, jastrzębie, pliszki, białorzytki, 
muchołówki, trznadle, skowronki, warzęchy, 
zimorodki, sowy oraz świergotki. Przejazd 
do Karauli, malowniczego, starego miasta.  
Po przybyciu do Karauli, zameldowanie w pa-
łacu Bhanwar Vilas, postawionym w 1938 roku 
przez maharadżę Ganesh Pal Deo Bahadur  
– ówczesnego władcę Karauli. Utrzymany jest 
w stylu kolonialnym a wnętrza umeblowane są 
meblami z okresu art–de–decor. Popołudniu 
spacer po 600–letnim mieście gdzie na własne 
oczy zobaczą Państwo lokalne rzemiosło ta-
kie jak lakiernictwo, wytwór bransolet, drew-

Złoty Trójkąt  
z Bharatpurem i Karauli
W PROGRAMIE:
DELHI – BHARATPUR – AGRA – KARAULI – DŻAJPUR

8 dni
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nianych zabawek, przedmiotów wykonanych  
z bambusa, miejscowych słodyczy itd. Następnie 
udacie się Państwo na zwiedzanie 500–letniego 
Pałacu Staromiejskiego Karauli, wypełnione-
go freskami, pięknie żłobionymi kamieniami  
oraz malunkami. Fort i pałac miejski pozostawa-
ły oficjalna rezydencją  rodziny królewskiej Ka-
rauli aż do 1938 roku. Mury z czerwonego pia-
skowca otaczają miasto i uzupełniane są przez 
bastiony, celem lepszej obrony. Miasto chwali 
się sześcioma bramami i jedenastoma poterna-
mi. Nocleg. 
 
DZIEŃ 5: KARAULI – ABHANERI  
– DŻAJPUR (182 KM)
Śniadanie. Rankiem wizyta na Farmie Orga-
nicznej w Karauli. Karauli posiada 50 akrów 
farm organicznych, składających się z ogro-
dów warzywnych – gdzie rosną wszystkie 
sezonowe warzywa takie jak: brokuły, sała-
ta, kapusta, pomidory, wszystko w 100% or-
ganiczne. Zobaczycie także pola na których 
uprawia się pszenicę i rozplenicę perłową.  
Następnie wycieczka zawiedzie Państwa na 
Organiczną Fermę Nabiału z 30 krowami, 
farmę drobiu, oraz jednostkę wytwarzania 
nawozu. Odwiedzicie także Szkołę chary-
tatywną, warsztat rzemieślniczy służący 
rozwojowi kobiet oraz szpitale charytatywne.  
Następnie jazda do Dżajpur z przystankiem  
w Abhaneri. Abhaneri jest popularne ze wzglę-
du na niesamowite studnie ze stopniami, 
unikalny wynalazek tubylców pozwalający 
skuteczniej zbierać wodę deszczową. Spo-
śród wszystkich studni, Chand Baori jest naj-
popularniejszą, oraz najgłębszą i największą 
studnią ze stopniami w Indiach. Ta kolosalna 
studnia leży vis–a–vis świątyni Harshat Mata. 
Mimo iż Harshat Mata postawiona została  
w X w. ruiny świątyni wciąż chwalą się architek-
tonicznymi i rzeźbiarskimi stylami starożytnych 
Indii. Po przybyciu do Dżajpur, zameldowanie w 
hotelu. Dżajpur zbudowany został przez maha-
radżę Dźaja Singha II (1693 – 1743) a przemalo-
wane na różowo przez maharadżę Mana Singha 
II gdy książę Walii, późniejszy Edward VII, zawi-
tał z wizytą do Dżajpur w 1876 roku. Szlachetne 

dziedzictwo Dżajpuru żyje w jego architekturze 
i kulturze. Miasto w różu jest symbolem gościn-
ności, która przez lata rządziła kulturą Radżpu-
tu. Nocleg. 
 
DZIEŃ 6: DŻAJPUR
Śniadanie. Rankiem wizyta w forcie Amber  
z przejażdżką jeepem lub na słoniu. Fort Am-
ber położony jest na szczycie wzgórza leżącym 
siedem mil na północ od Dżajpur. Amber było 
stolicą radżputów Kuchwaha od 1037 do 1728 
roku. Man Singh I wybudował miasto by podjąć 
rywalizację z mogolskim przepychem i dostoj-
nością. Miasto pałacowe chronione jest przez 
górujące zewnętrzne mury; dalszy mur ciągnie 
się na wiele mil wzdłuż wzgórz otaczających 
pałac. Popołudniu zwiedzanie miasta Dżajpur. 
Zatrzymacie się państwo przy Pałacu Wiatrów 
(Hawa Mahal), przykładzie doskonałości archi-
tektury. Zbudowany z różowego i czerwonego 
piaskowca, mistrzowsko wyrzeźbionego i pod-
kreślonego przez biały motyw. Odwiedzicie 
Państwo Pałac Miejski, będący połączeniem 
konwencjonalnych architektur radżastańskiej 
i mogolskiej. Pałac Miejski jest olbrzymim 
kompleksem mieszczącym wiele dziedzińców, 
ogrodów oraz innych budynków. Znajdują się tu 
między innymi: Chandra Mahal, Świątynia Shri 
Govind Dev oraz muzeum pałacu miejskiego.  
Odwiedzicie Państwo także Jantar Mantar, wy-
budowany w okolicach roku 1716. Położony 
bezpośrednio w pałacu miejskim, Jantar Mantar 
zawiera kolekcję instrumentów służących do 
obserwacji słońca, księżyca planet i ciał niebie-
skich. Zbudowane zostało by rozwijać zaintere-
sowanie ludzi astronomią. Nocleg. 

DZIEŃ 7: DŻAJPUR – DELHI
Śniadanie. Następnie przejazd do Delhi. Po przy-
byciu do Delhi pożegnalna kolacja. Możliwość sko-
rzystania z pokoju hotelowego (w celu odświeże-
nia przez podróżą). Po kolacji, transport na lotnisko 
międzynarodowe by udać się w podróż powrotną.  

DZIEŃ 8: WARSZAWA
Wylot do kraju. Po przylocie zakończenie impre-
zy. 

11www.konsorcjum.com.pl

em

1

2

w 

w 

CENA ZAWIERA: bilet lotniczy Warszawa - Delhi - Warszawa, 
wszystkie wymagane transfery, zakwaterowanie w hotelach 3* 

 
-

CENA NIE ZAWIERA: 
-

toryjnych napiwków dla przewodników i kierowców w kwocie min.  



Dzień 1: Warszawa
Zbiórka na lotnisku w Warszawie, odprawa bileto-
wo-p

Dzień 2: Delhi
Przylot do New Delhi, spotkanie z lokalnym kontra-
hentem. Transfer do hotelu, nocleg. 

Dzień 3: Delhi 
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Indii, miasta składa-
jącego się z dwóch kontrastujących ze sobą, a za-
razem spójnych części. Jego starsza część to
przede wszystkim labirynt uliczek harmonijnie
przechodzący w obszar gdzie dominują meczety,
pomniki oraz fortyfikacje. Natomiast z drugiej stro-
ny to piękna architektura będąca śladem panowa-
nia brytyjskiego (1858-1947). Przejazd w pobliżu
Czerwonego Fortu (nazwa pochodząca od koloru
skały, z której został zbudowany), imponujących
rozmiarów budowli będącej współcześnie symbo-
lem odzyskania niepodległości. Wizyta w Meczecie
Piątkowym, największej muzułmańskiej budowli
sakralnej w Indiach, w której na dziedzińcu może
jednocześnie modlić się ponad 20 000 wiernych.
Przejazd przez ulicę „Janpath” słynącą z licznych
kramów ulicznych, oferujących haftowane tkaniny
oraz bogatą ofertę rękodzieła. Następnie zwiedza-
nie okolic rezydencji prezydenckiej – Rashtrapati
Bhawian, parlamentu, a także innych budynków
rządowych. Dojazd pod Bramę Indii. Budowla ta
została ufundowana przez Brytyjczyków w hołdzie
żołnierzom poległym podczas I wojny światowej.
Ostatnim punktem dnia trzeciego jest wizyta w Ku-
tab Minar, jednym z najwspanialszych i najwyż-
szych minaretów w Indiach, wykonanym z czerwo-
nego piaskowca i bogato ozdobionym ornamenta-
mi. Nocleg w hotelu.

Dzień 4: Delhi – Mandawa (265 km, ok. 6
godz. jazdy)
Śniadanie. Następnie przejazd do Mandawy –
miejscowości, która w przeszłości była skrzyżowa-
niem wielu szlaków handlowych. Kupcy dyspono-
wali nieprawdopodobnie wielkimi majątkami, któ-
re pochodziły głównie z handlu opium. Powsta-
wały tu liczne bogate kamienice i rezydencje z re-
guły w kolorze niebieskim, który oznacza w In-
diach dobrobyt i bogactwo. Stąd o Mandawie
mówi się potocznie „niebieskie miasto”. Po przy-
jeździe na miejsce zakwaterowanie w hotelu. Po
południu wizyta w tutejszych świątyniach i have-

liach (taką nazwę noszą tutejsze kamienice). To co
sprawia największe wrażenie to wspaniałe freski
i malowidła ozdabiające havelie od wewnątrz i ze-
wnątrz. Dodatkowo wzbogacone są o krużganki,
balkoniki oraz tarasy na samej górze. Każde okno
jest otoczone obrazkami przedstawiającymi za-
równo historyczne wydarzenia jak i współczesne
motywy. Główne drzwi przyozdobione są zawsze
głową słonia, która symbolizuje jedno z Bóstw.
Z roku na rok obiekty te nie poddawane konser-
wacji niestety niszczeją w sposób naturalny. Noc-
leg w hotelu.

Dzień 5: Mandawa – Bikaner (190 km, ok. 4
godz. jazdy)
Po śniadaniu przejazd do miasta Bikaner, położo-
nego na pustyni Thar wśród piaskowych wydm.
Pomimo wielu wojen i zniszczeń, jakie dotknęły
miasto w przeszłości, zachowało średniowieczny
charakter. Współcześnie pełni rolę ważnego
ośrodka tkania dywanów. Po południu wizyta
w Forcie Junagarh – jedynego w Radżastanie, któ-
ry nie został nigdy podbity. Przyozdobiony wielo-
ma balkonami, wieżami, oknami i bogatymi rzeź-
bieniami w czerwonym piaskowcu, nawiązujący-
mi do rzemiosła z tamtego okresu. Następnie od-
wiedzimy farmę wielbłądów, gdzie przyjrzymy się
z bliska ich hodowli. W czasie I wojny Brytyjczycy
mieli tutaj bazę swojego oddziału wojska na wiel-
błądach. Później zwiedzanie Devi Kund – grobow-
ca rodziny królewskiej, rządzącej przez wieki mia-
stem. Jego niewątpliwym walorem jest architektu-
ra z białego marmuru zdobiona malowidłami.
Nocleg w hotelu. 

Dzień 6: Bikaner – Jaisalmer (330 km, ok. 6
godz. jazdy)
Po śniadaniu wyjazd do Jaisalmer – kolejnego ma-
lowniczego miasta otoczonego pustynią i malow-
niczymi wydmami. Kilkugodzinny przejazd z wido-
kiem na tutejsze uprawy, pojedyncze wioski, kolo-
rowo ubranych mieszkańców, stada wielbłądów
i innych zwierząt. Po dotarciu na miejsce, zakwate-
rowanie w hotelu, nocleg.

Dzień 7: Jaisalmer 
Śniadanie. Rankiem wizyta w Forcie Miejskim 
– najbardziej okazałej budowli wzniesionej na
wzgórzu, nazywanej lokalnie Sonar Quila. Budow-
la, z której rozpościera się wspaniała panorama na
miasto, służy obecnie jako centrum handlowe
z licznymi sklepami i kramami. W środku znajduje
się Świątynia Jain. Przyozdobiona jest rzeźbami lu-

Dziedzictwo
Radżastanu

16 dni
W programie: 

Delhi – Mandawa – Bikaner – Jaisalmer 
– Jodhpur – Luni – Ranakpur – Udaipur

– Dżajpur – Abhaneri – Karauli
– Fatehpur Sikri – Agra
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DZIEŃ 1: WARSZAWA
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylo-
tem. Odprawa bagażowo- paszportowa. Prze-
lot do Delhi przez jeden z krajów europejskich. 
Przybycie do Delhi w godzinach nocnych. Po-
witanie przez przedstawiciela naszego kontra-
henta oraz transport do hotelu w Delhi. Czas na 
wypoczynek. 
 
DZIEŃ 2: DELHI – MANDAWA (270 KM)
Śniadanie. Wczesnym rankiem wyjazd do Man-
dawa. Mandawa, odległe księstwo w centrum 
regionu Szekhawati było placówką handlową 
antycznych szlaków karawanowych, które 
zatrzymywały się tu w drodze z Chin na Bli-
ski Wschód. Radżputański władca Mandawy, 
Thakur Nawal Singh, rozkazał postawić tu fort  
w 1755 roku, celem ochrony niniejszej placów-
ki. Wokół fortu wyrosły przedmieścia i wkrót-
ce przyciągnęły społeczność kupców, która 
postanowiła się tu osiedlić. Gdy w późnych 
latach XVIII wieku ruch karawanowy zaczął 
zanikać, handlarze stworzyli imperia handlo-
we w innych częściach kraju, lecz powrócili do 
Mandawy by uświetnić swe miasto okazałymi 
pałacami. Po przybyciu, zameldowanie  w ho-
telu. Popołudniu, odwiedzicie Państwo hawe-
lia oraz świątynie w Mandawie. Mandawskie 
hawelia są wspaniałym przykładem pięknych 
Szekhawackich malowideł. Hawelia, posiadło-
ści niegdysiejszych zamożnych marwarskich 
handlarzy zostały bogato pokryte freskami, 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, niektóre 
z nich wciąż są w dobrym stanie. Nocleg. 

DZIEŃ 3: MANDAWA – BIKANER
Śniadanie. Następnie wyjazd do Bikaner. Leżą-
cy na północy pustynnej części kraju, Bikaner 
zachowuje średniowieczną dostojność, którą 
przesiąknięte jest miasto. Stawiło one czoło 
wielu zagranicznym napaściom oraz stoczyło 
wiele wojen z Mogołami oraz Brytyjczykami. 
Po przybyciu, zameldowanie w hotelu. Po 
południu złożycie Państwo wizytę w forcie 
Junagarh, który to został postawiony na roz-
kaz generała armii mogolskiej, Raja Rai Singh 
w 1593 roku. Dziedziniec fortu, wraz z jego 
balkonami, altanami oraz oknami stanowią 
perfekcyjne przykłady rzemiosła tamtych 
czasów. W skład pałacu wchodzą rozmaite 
części takie jak: Dewan-i-khas, Phool Mahal, 
Hawa Mahal, Badal Mahal, oraz Anup Mahal.  
Późniejszym popołudniu odwiedzicie Państwo 
farmę wielbłądów, gdzie miejsce ma hodowla 

oraz szkolenie tych zwierząt. Farma rozciąga 
się na ponad 2000 akrów półpustynnej zie-
mi i jest domem dla setek wielbłądów. Przy 
odrobinie szczęścia będziecie mieli Państwo 
okazję zobaczyć, jak późnym wieczorem, wiel-
błądy wracają z pastwisk. Podczas pierwszej 
wojny światowej, armia brytyjska wycofała 
z Bikaner wielbłądy.  Odwiedzicie Państwo 
także Devi Kund (cenotafy), gdzie odbywa-
ły się kremacje rodzin władających Bikaner. 
Znajdują się tam cenotafy (ćhatri) 22 rodzin 
królewskich. Architektura cenotafów jest 
główną atrakcją tego miejsca. Ćhatri mahara-
dży Surata Singha jest zbudowane w całości  
z białego marmuru ze spektakularnymi radż-
putańskimi malowidłami na sklepieniu. Nocleg.  

DZIEŃ 4: BIKANER – DŻAJSALMER
Śniadanie. Wyjazd do Dżajsalmer. Krajobraz 
Dżajsalmer wprowadza do obrazu Indii ma-
gię oraz surowe piękno pustyni. Nieprzy-
jazność terenu nie idzie w parze z ciepłem  
i gościnnością tutejszych ludzi, która jest po 
prostu wspaniała. Jedną z głównych atrakcji 
są odstraszający, XII-wieczny fort Dżajsalmer,  
a piękne hawelia wybudowane przez boga-
tych handlarzy są kolejną interesującą atrak-
cją na której zawiesić możecie Państwo oko 
w drodze na wielbłądzie safari. Pochodzący  
z ludu Bhati, radżputański władca Rawal Dżaj-
sal, po którym nazwane jest miasto założył 
Dżajsalmer w 1156 roku. Droga prowadzi 
przez  suchą roślinność, z wioskami wypełnio-
nymi przez kolorowo ubranych ludzi. Miniecie 
mnóstwo wielbłądów, oraz wózków przez nie 
ciągnionych, a także owce i kozy.  Po przyby-
ciu do Dżajsalmer, zakwaterowanie w hotelu. 
Reszta dnia oddana do Państwa dyspozycji. 
Nocleg. 

DZIEŃ 5: DŻAJSALMER
Śniadanie. Rano, wizyta w forcie Dżajsalmer. 
Wybudowany na wzgórzu Trikuta, fort jest 
największym i najpiękniejszym punktem orien-
tacyjnym miasta. Jego wnętrze zajmują sklepy, 
stragany, oraz inne przedsiębiorstwa handlo-
we. Znany też jako Sonar Quila, lub Złoty Fort, 
wystaje z piasków pustyni, a wielka budowla 
zlewa się ze złotawymi odcieniami pustynne-
go otoczenia. Świątynia Jain, zlokalizowana 
wewnątrz fortu, która postawiona została 
pomiędzy XII a XV wiekiem nosi świadectwo, 
unikatowego, radżastańskiego artyzmu. Od-
wiedzicie hawelia; posiadłości postawione 

Dziedzictwo Radżastanu
W PROGRAMIE:
DELHI – MANDAWA – BIKANER – JAISALMER – JODHPUR – LUNI – RANAKPUR – UDAIPUR 

– DŻAJPUR – BHARATPUR – AGRA
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przez zamożnych handlarzy, które wciąż są  
w dobrym stanie. Wyrafinowanie tego rze-
miosła jest nie do porównania z niczym innym. 
Hawelia takie jak Patwon-ki-Haveli oraz Sa-
lim-Singh-ki-Haveli są wspaniałe ze względu 
na ich niewiarygodne wycięcia, mistrzow-
sko obrobione żółte i czerwone kampienie  
oraz wsporniki w kształcie pawi. Bada Bagh, 
wybudowane zostało przez Maharawal Jait 
Singh we wczesnych latach 16 wieku, a po jego 
śmierci budowę dokończył jego syn Lunakaran. 
Późnym popołudniem przejazd na wydmy Sam 
Sand; leżą one na skraju pustyni Thar. Będzie-
cie mieli okazję przejechać się na wielbłądzie 
podczas zachodu słońca nad Sam. Nocleg. 
 
DZIEŃ 6: DŻAJSALMER – DŻODPUR 
(300 KM, 6 GODZIN)
Śniadanie. Przejazd do Dżodpur. Miasto to 
jest drugim największym miastem Radżastanu 
i było stolicą stanu Marwar. Po przybyciu do 
Dżodpur, zameldowanie w hotelu. Popołudniu 
odbędzie się wycieczka po mieście Dżodpur. 
Odwiedzicie Państwo imponujący Fort Meh-
rangarh, leżący na 37 metrowym wzgórzu  
z piaskowca, postawiony w 1459 roku przez 
Rao Jodha. Ze szczytu fortu dostrzec można 
stare miasto. Zauważycie przewagę domów 
pomalowanych na niebiesko- domów Brahmin, 
kolor ten tradycyjnie powiązany jest z wysoką 
kastą. Wizyta w leżącym nieopodal Jaswant 
Thada, strzelistym marmurowym cenotafie 
wybudowanym w 1899 roku dla Maharadży 
Jaswanta Singh II, oraz mniejsze memoriały ku 
pamięci innych maharadżów Dżodpur. Nocleg.
  
DZIEŃ 7: DŻODPUR – RANAKPUR  
– UDAJPUR (260 KM, 6-7 GODZIN)
Śniadanie. Rankiem, przejazd do miasta na je-
ziorze – Udajpur. Udajpur, znane jako Wenecja 
wschodu, jest także centrum sztuki, rzemiosła 
oraz osławionych miniatur. Średniowieczne 
atrakcje miasta są jego głównymi atrakcjami, 
lecz to ujmujące piękno Udajpur i pobliskich 
terenów jest największa atrakcją dla turystów. 
Po drodze odwiedzicie Państwo Ranakpur, 
miasto posiada 3 świątynie sekty Jain pocho-
dzące najprawdopodobniej z XIV/XV wieku.  
Główny kompleks świątynny poświęcony Jain 
Thirthankara Adinatha – świątynia Chaumukh 
ma 29 sal z 1444 kolumnami z których wszyst-
kie są inne. Ta marmurowa świątynia pochodzi 
z XV w, a jej budowa trwała 65 lat. Świątynia 
jest jednym z pięciu świętych miejsc wiary Jain 
na świecie. Dwie świątynie, poświęcone świę-
tym Parasvanath oraz Neminath stoją vis-a-vis 
głównej świątyni. Świątynie ozdobione są pięk-
nymi rzeźbieniami podobnymi do tych znanych 
z Khajuraho. Kolejna wartą odwiedzenia świą-
tynią jest pobliska świątynia Słońca, pochodzą-
ca z VIII w. świątynia poświęcona jest bóstwu 

Słońca. Świątynia ma wielokątne ściany, a jej 
ściany są bogato przyozdobione rzeźbienia-
mi przedstawiającymi wojowników, konie  
oraz bóstwa solarne ujeżdżające wspaniałe 
rydwany. Po przybyciu do Udajpur, zakwatero-
wanie w hotelu. Nocleg.
  
DZIEŃ 8: UDAJPUR
Po śniadaniu odwiedzicie Państwo Miasto Pa-
łaców górujące nad jeziorem Pichola. Mahara-
na Uday Singh rozpoczął konstrukcję pałacu, 
a następujący po nim Maharanowie dodawali 
wiele pałacyków oraz innych struktur do ca-
łości, co zaowocowało zaskakująco nieregu-
ralym wyglądem. Wizyta w świątyni Jagdish; 
postawionej przez Maharana Jagat Singh I  
w 1651 roku. Świątynia otacza czcią wykonany 
z czarnego kamienia obraz Lard Vishnu. Część 
zewnętrzna oraz cokół pokryte są płaskorzeź-
bami aligatorów, słoni, jeźdźców, a  niebiańska 
muzyka rozbrzmiewa na wszystkich piętrach. 
Kościelne śpiewy, dźwięki dzwonu oraz mu-
zykę da się słyszeć cały dzień. Odwiedzicie 
także Sahelion-ki Bari, ornamentowany ogród 
wykonany specjalnie dla dam w XVIII w.  Są  
w nim piękne fontanny, drzewa i kwiaty. Le-
żące nieopodal Muzeum Bhartiya Lok Kala,  
w którym zobaczyć można przepiękne przy-
kłady sztuki ludowej Radżastanu, również 
zostanie punktem Państwa wycieczki. Ten 
rzadki zbiór obejmuje prowincjonalne stroje, 
ornamenty laleczki, maski, ludowe instrumen-
ty muzyczne, przedstawienia bożków oraz ob-
razy. Wieczorem rejs łódką na jezioro Pichola. 
To malownicze jezioro otacza swymi wodami 
wyspy Jag Niwas oraz Jag Mandir, a wzdłuż 
wschodniego wybrzeża widnieją mury Pałacu 
Miejskiego. Nocleg. 

DZIEŃ 9: UDAJPUR – DŻAJPUR
Śniadanie. Rankiem wizyta w forcie Amber  
z przejażdżką jeepem lub na słoniu. Fort Am-
ber położony jest na szczycie wzgórza leżącym 
siedem mil na północ od Dżajpur. Amber było 
stolicą radżputów Kuchwaha od 1037 do 1728 
roku. Man Singh I wybudował miasto by podjąć 
rywalizację z mogolskim przepychem i dostoj-
nością. Miasto pałacowe chronione jest przez 
górujące zewnętrzne mury; dalszy mur ciągnie 
się na wiele mil wzdłuż wzgórz otaczających 
pałac. Popołudniu zwiedzanie miasta Dżajpur. 
Zatrzymacie się państwo przy Pałacu Wiatrów 
(Hawa Mahal), przykładzie doskonałości archi-
tektury. Zbudowany z różowego i czerwonego 
piaskowca, mistrzowsko wyrzeźbionego i pod-
kreślonego przez biały motyw. Odwiedzicie 
Państwo Pałac Miejski, będący połączeniem 
konwencjonalnych architektur radżastańskiej 
i mogolskiej. Pałac Miejski jest olbrzymim 
kompleksem mieszczącym wiele dziedzińców, 
ogrodów oraz innych budynków. Znajdują się tu 
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między innymi: Chandra Mahal, Świątynia Shri 
Govind Dev oraz muzeum pałacu miejskiego.  
Odwiedzicie państwo także Jantar Mantar, 
wybudowany w okolicach roku 1716. Położony 
bezpośrednio w pałacu miejskim, Jantar Man-
tar zawiera kolekcję instrumentów służących 
do obserwacji słońca, księżyca planet i ciał nie-
bieskich. Zbudowane zostało by rozwijać zain-
teresowanie ludzi astronomią. Nocleg. 

DZIEŃ 10: DŻAJPUR – BHARATPUR  
(180 KM)
Śniadanie. Rankiem przejazd do Bharatpur 
słynące ze swego ptasiego sanktuarium – Par-
ku Narodowego Keoladeo Ghana. Bharatpur 
ustanowione zostało parkiem narodowym  
w 1982 roku, a w 1985 zaakceptowane zostało 
jako Obiekt Światowego Dziedzictwa.Po przy-
byciu do Bharatpur, zameldowanie w hotelu. 
Popołudniu przejazd rikszą do Parku Narodo-
wego Keoladeo Ghana. Bharatpur zapewnia 
schronienie bogatej różnorodności gatunków 
ptaków z całego świata. Około 380 gatunków 
ptaków można odnaleźć na terenie 29 km2. 
Bharatpur jest schronieniem takich ptaków jak 
żurawie, kormorany, czaple, wężówki, bociany, 
gęsi, kaczki, orły, jastrzębie, pliszki, białorzyt-
ki, muchołówki, trznadle, skowronki, warzę-
chy, zimorodki, sowy oraz świergotki. Nocleg.  

DZIEŃ 11: BHARATPUR – AGRA  
– BHARATPUR
Śniadanie. Dzisiaj weźmiecie Państwo udział 
w wycieczce po Agra – mieście Mogołów.  
W Agra, odwiedzicie Tadż Mahal (1631 – 1653, 
Zamknięte dla odwiedzających w piątki), ar-
cydzieło architektury zbudowane z białego 
marmuru, postawione przez Szachdżachara 
i poświęcone pamięci jego ukochanej żony - 
Mumtaz Mahal. Zbudowanie pałacu pochłonę-
ło 22 lata znojnej pracy 20 tysięcy robotników 
by skonstruować Tadż Mahal. Piękno pałacu 
jest zniewalające i odzwierciedla piękno archi-
tektury okresu mogolskiego, jakby wyciągnięto 
wprost z baśni. Po Tadż Mahal, przyjdzie pora 
by zwiedzić fort Agra, wybudowany wzdłuż 
rzeki Jamuny rozciągnięty na prawie 2,5 km. 
Kolosalne mury fortu wyrastają na 20 metrów 
. Cały fort otoczony jest fosą. Wysokie blanki 
fortu Agra rzucają zbawczy cień na posiadłości 
szlachty oraz książąt, pobudowanych wzdłuż 
brzegu rzeki. Powrót do Bharatpur, po drodze 
odwiedzając Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri jest 
pięknym lecz opuszczonym, średniowiecznym 
miastem zbudowanym podczas rządów Akba-
ra w XVI w.  Miasto zostało porzucone przez 
Mogołów z powodu braku wody pitnej. Żywot 
Fatehpur Sikri był krótki acz pełen przepychu. 
Po opuszczeniu miasta przez Akbara w roku 
1585, nigdy nie odzyskało dawnej ważności 
i zostało najpiękniejszym i najlepiej zacho-

wanym „miastem duchów” w Indiach. Reszta 
dnia oddana do Państwa dyspozycji. Nocleg.  

DZIEŃ 12: BHARATPUR – DELHI (195 KM)
Śniadanie. W godzinach porannych przejazd 
do Delhi. Po przybyciu, wezmą Państwo udział  
w zwiedzaniu Nowego i Starego Delhi. W Sta-
rym Delhi, przejedziecie obok fortu Czerwone-
go, wybudowanego z czerwonego piaskowca, 
imponującego fortu, mającego powierzchnię 
3 km2, z murami sięgającymi od 18 do 30 me-
trów. Wizyta w Dżami Masdżid, w najwięk-
szym meczecie w Indiach. Ukończony w 1658 
roku meczet posiada trzy bramy, cztery wieże 
narożne oraz dwa 40-metrowe minarety. Dzie-
dziniec budowli pomieścić może do 20000 
wiernych.  W Nowym Delhi, przejazd obok 
Parlamentu, budynków rządowych, Dżanpath, 
Rashtrapati Bhawan oraz Bramy Indii. Bra-
ma Indii zbudowana została by jako pomnik 
70000 żołnierzy indyjskich poległych w I woj-
nie światowej. Odwiedzą Państwo także  XII-
-wieczny Qutab Minar. Wysoki na 72 metry, 
przy podstawie szeroki na 14 metrów, zwęża 
się ku górze by przy sklepieniu zatrzymać się 
na niecałych 3 metrach. Cała wieża żłobiona 
jest wstęgami inskrypcji, a cztery balkony pod-
trzymywane są przez wyrafinowanie ozdobio-
ne wsporniki. Później przejazd do hotelu na 
pożegnalna kolację. Możliwość skorzystania  
z pokoju hotelowego (w celu odświeżenia przez 
podróżą). Po kolacji, transport na lotnisko mię-
dzynarodowe by udać się w podróż powrotną.  

DZIEŃ 13: WARSZAWA
Wylot do kraju. Po przylocie zakończenie im-
prezy. 
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Klasyczne Indie
– Szlakiem świętych miast
W PROGRAMIE:
DELHI – DŻAJPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA – JHANSI– ORCHHA – KHAJURAHO  

– WARANASI

11 dni

DZIEŃ 1: WARSZAWA – DELHI
Spotkanie na lotnisku na 2 godz. przed wylo-
tem. Odprawa paszportowo– bagażowa, wylot 
do Delhi przez jeden z portów europejskich.

DZIEŃ 2: DELHI
Przylot do Delhi, spotkanie powitalne z lokal-
nym kontrahentem, a następnie transfer do 
hotelu na krótki wypoczynek. Czas na odpo-
czynek oraz indywidualne zwiedzanie miasta. 
Nocleg.

DZIEŃ 3: DELHI – DŻAJPUR
Śniadanie. Wyjazd na całodniowe zwiedzanie 
Delhi, stolicy Indii która fascynuje połączeniem 
tradycji i nowoczesności. Ta ciągle rozrasta-
jąca się metropolia łączy stare i nowe trady-
cje, dzieli się na 2 części: Stare Delhi (dawny 
Szahdżahanabad) i Nowe Delhi (dawna stolica 
brytyjska). Zwiedzanie Starego Delhi zawiera 
atrakcje takie jak: majestatyczny Czerwony 
Fort – XVII–wieczna forteca, jest to również 
symbol uzyskania niepodległości w 1947 roku 
i uwolnienia się spod panowania Wielkiej Bry-
tanii;  największy meczet Indii Dżama Masdżid 
wybudowanego przez Szahdżahana. Następnie 
przejażdżka rikszą po Starym Delhi. Następnie 
przejazd do Raj Ghat, Pomnik Ojca Narodu 
– Mahatmy Gandhiego, odwiedzany tłumnie 
przez Hindusów. Prostokątna płyta z czarnego 
marmuru wskazuje miejsce, w którym poddano 
kremacji zwłoki Mahatmy 31 stycznia 1948r. 
Przejazd w okolice Bramy Indii, które stano-
wiły niegdyś Centrum brytyjskiej administracji 
Delhi. Są tam lokalne „Pola Elizejskie” otoczo-
ne pięknymi fontannami, drzewami. Ostatnim 
punktem programu będzie Meczet Kutub Mi-
nar. Wypowiedziane przy nim marzenia ponoć 
się spełniają. Popołudniu przejazd do Dżajpur. 
Po przyjeździe zakwaterowanie w hotelu, czas 
na nocleg. 

DZIEŃ 4: DŻAJPUR
Śniadanie. Następnie zwiedzanie miasta, w tym 
wizyta w Forcie Amber. Amber położony jest 
11 km od Dżajpuru, był kiedyś głównym ośrod-
kiem plemion Mina, należących do pierwszych 
mieszkańców tego regionu. Możliwość prze-
jażdżki na słoniach po wzgórzu, na którym fort 
jest usytuowany. Następnie dalsze zwiedzanie, 
m.in. Hawa Mahal, czyli Pałac Wiatrów, rezy-
dencja która służyła kobietom, które zgodnie 

z zasadą parda, musiały być osłaniane przed 
oczyma obcych. Z Hawa Mahal mogły obser-
wować życie toczące się na ulicach, pozostając 
niewidocznymi. Z zatłoczonych ulic Dżajpur 
do Pałacu Miejskiego można dotrzeć przez 
kilka bram. Najlepiej wybrać wejście główne, 
wiodące do Dżantar Mantar, obserwatorium 
maharadży Dżaj Singha. Wieczorem zwiedza-
nie Świątyni Birla, a także udział w ceremonii 
Pooja. Wieczorem powrót do hotelu, noc leg. 

DZIEŃ 5: DŻAJPUR/FATEHPUR 
– SIKRI/ AGRA
Śniadanie. Przejazd klimatyzowanym auto-
karem do Agry. Po drodze krótki przystanek  
w mieście Fathehpur Sikri zbudowanym w XVI 
wieku, będącym stolicą imperium mogolskiego. 
Utraciło jednak sławę i znaczenie z powodu 
niedostatku wody pitnej. Po znacznym wylud-
nieniu nigdy nie powróciło do dawnej świetno-
ści. Uważane za jedno z najlepiej zachowanych 
miast–widm w Indiach. Agra to miasto wielkich 
mogołów. Wąskie uliczki i kolorowe sklepiki, 
w których można kupić tkaniny przetykane 
srebrnymi i złotymi nićmi oraz marmurowe 
imitacje mogolskich intarsji, przywodzą na 
myśl średniowiecze. Zakwaterowanie w hote-
lu, nocleg.

DZIEŃ 6: AGRA
Wczesna pobudka oraz poranna wizyta w Tadż 
Mahal, mauzoleum to stanowi podsumowanie 
mogolskiego stylu architektonicznego. Propor-
cje budowli zadziwiają prostotą. Jest to jedna 
z najsłynniejszych budowli świata, wzniesiona 
w latach 1631–1648 na zlecenie Szahdżahana, 
jest grobowcem jego ukochanej żony, Mumtaz 
Mahal. Następnie pobyt w Czerwonym Forcie 
w Agrze. Zbudowany nad rzeką olbrzymi ze-
spół budynków otoczonych masywnym murem  
i fosą, wspólnie z Taj Mahal wpisane na listę 
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światowego dziedzictwa UNESCO. Pozostała 
część dnia przeznaczona na odpoczynek, bądź 
indywidualne zwiedzanie miasta, zakupy. Noc-
leg. 

DZIEŃ 7: AGRA – JHANSI – ORCHHA  
– KHAJURAHO
Śniadanie. Transfer na stacje kolejową, prze-
jazd Shatabdi Express do Jhansi (8:17/ 10:48). 
Po przyjeździe na miejsci przejazd klimatyzo-
wanym autokarem do Jhansi (185 km, około 
5,5 h). Po drodze przejeżdżamy przez Orchha 
– malutką, nieco zapomnianą wioskę, leżącą 
daleko poza utartymi szlakami turystycznymi, 
obfitującą w nieprawdopodobnie piękne bu-
dowle, pałace i świątynie.  Zwiedzanie kilku 
świątyń. Przejazd do Khajuraho. Zakwatero-
wanie w hotelu, nocleg. 

DZIEŃ 8: KHAJURAHO
Śniadanie. Zwiedzanie miasta, które słynie  
z kompleksu wspaniałych świątyń i szybko 
stało się jedną z bardziej popularnych atrakcji 
turystycznych w Indiach. Obecnie przetrwało 
nieco ponad 20 tego typu obiektów. Rzeźby, 
którymi pokryte są świątynie mają mocno 
erotyczny charakter pokazując intymne sceny, 
związki i emocje im towarzyszące. Wieczorem 
udział w pokazie światła i dźwięku na tle kom-
pleksu świątyń. 50 minutowe show opowie  
o historii tego magicznego miejsca. Nocleg.

DZIEŃ 9: KHAJURAHO– WARANASI
Śniadanie. Poranny transfer na lotnisko i prze-
lot wewnętrzny do Waranasi. Wzniesione nad 
wodami Gangesu Waranasi to jedno z naj-
starszych w świecie miast, które przetrwały 
zamieszkane do naszych czasów i jedno z naj-
świętszych miejsc wyznawców hinduizmu. Od 

ponad 2,5 tys. Lat przybywają tam podróżni  
i pielgrzymi. Po przylocie przejazd do Sarnath– 
Parku Jeleni, gdzie Budda wygłosił swoje 
pierwsze po oświeceniu kazanie i gdzie kilka-
krotnie wracał, aby przeczekać porę deszczo-
wą. To jedno z ważniejszych miejsc wyznaw-
ców buddyzmu. Nocleg. 

DZIEŃ 10: WARANASI
Rano udział w rejsie po Gangesie przy wscho-
dzie słońca. W czasie tym wielu Hindusów bie-
rze rytualną kąpiel. Krótki spacer po budzącym 
się ze snu mieście. Następnie śniadanie i krótki 
wypoczynek. Krótka wizyta w Beneras Hin-
du University, a następnie wizyta w Świątynii 
Matki Indii (Bharat Mata Mandir). Jest to dosyć 
nietypowa świątynia, poświęcona nie bóstwu, 
lecz idei. Jest to bowiem świątynia Matki In-
dii, która powstała w gorącym okresie walki  
o niepodległość. Popołudniu spacer brzegiem 
Gangesu, aby móc podziwiać Ghaty oraz od-
bywającą się tam ceremonię Pooja. Na odcinku 
prawie 5 km, na lewym brzegu Gangesu, znaj-
dują się 52 ghaty (kamienne schody schodzące 
w stronę rzeki), powstałe głównie w XVIII w. 
pod patronatem licznych północnoindyjskich 
królów. Wieczorem transfer na lotnisko, prze-
lot wewnętrzny do Delhi. Kolacja w lokalnej re-
stauracji. Po kolacji transfer na lotnisko, wylot 
do kraju.  

DZIEŃ 11: WARSZAWA
Przylot do kraju, zakończenie imprezy. 

(

CENA ZAWIERA: -

-
-
 

CENA NIE ZAWIERA:
min. 75 euro/osoba, obligatoryjnych napiwków w kwocie min. 80 
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DZIEŃ 1: WARSZAWA – DELHI
Spotkanie na międzynarodowym lotnisku  
w Warszawie. Odprawa paszportowo-bagażo-
wa. Wylot do Delhi przez jeden z portów euro-
pejskich. 

DZIEŃ 2: DELHI
Poranny przylot do Delhi, powitanie na lotnisku 
i transfer do hotelu. Następnie zwiedzaniu Sta-
rego Delhi (Szahdżahanabad) i Nowego Delhi 
(dawna stolica brytyjska). Zwiedzanie Starego 
Delhi zawiera atrakcje takie jak: majestatycz-
ny Czerwony Fort – XVII–wieczna forteca, jest 
to również symbol uzyskania niepodległości 
w 1947 roku i uwolnienia się spod panowania 
Wielkiej Brytanii;  największy meczet Indii Dża-
ma Masdżid wybudowanego przez Szahdżaha-
na;  Raj Ghat – miejsca kremacji Mahatmy Gan-
dhiego; przejazd rikszami przez ulicę Chandani 
Chowk – jednego z najstarszych i najbardziej za-
tłoczonych rynków w Delhi. Następnie zwie-
dzanie Nowego Delhi z atrakcjami takimi jak:  
Rasztrapati  Bhawan – rezydencja prezydencka, 
Brama Indii – ufundowana przez Brytyjczyków 
w hołdzie żołnierzom indyjskim, którzy zginęli 
w czasie I wojny światowej na froncie północ-
no–zachodnim i na wojnach z Afganistanem; 
Świątynia Laxmi Narayan – wybudowana przez 
słynną rodzinę Birla na cześć hinduskiego boga 
bogactwa; grobowiec Humajuna – pierwszy in-
dyjski przykład ogrodowego założenia pochów-
ku możnowładcy;  Świątynia Lotosu – najwięk-
sza świątynia bahaistyczna w Indiach; Kutub 
Minar – minaret o wysokości 73 m, średnicy 3 m 
u szczytu i 14 u podstawy. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 3: DELHI – AGRA 
Popołudniowy przyjazd do Agra. Czas wolny. 
Nocleg

DZIEŃ 4: AGRA
Po śniadaniu wizyta w Tadż Mahal – indyjskim 
mauzoleum wzniesionym przez Szahdżahana, 
na pamiątkę przedwcześnie zmarłej, ukocha-
nej żony Mumtaz Mahal, która z pochodzenia 
była Ormianką. Obiekt jest również nazywany 
świątynią. Świątynia jest połączeniem kilku 
styli architektonicznych. Następnie zwie-
dzanie Fortu Agra, powstałego na brzegach 
Jamuny w 1564 roku. Jest to zespół budowli 
zamkniętych wewnątrz potężnych, czerwo-
nych murów zewnętrznych o wysokości do 20 
metrów i łącznej długości około 2,5 kilometra. 

Obecnie do wnętrza fortu wchodzi się przez 
bramę Amara Singha, zwaną również Bramą 
Lahore (jedną z dwóch istniejących; drugą jest 
Brama Delhi). Wewnątrz znajduje się szereg 
budowli, głównie o charakterze pałacowym,  
w tym: Meczet Perłowy – wykonany z mar-
muru, uważany za jeden z najpiękniejszych 
meczetów Indii; Dżahangiri Mahal – luksusowa 
siedziba hinduskich żon władców; Diwan–i–
Khas – sala audiencji prywatnych, gdzie władcy 

mongolscy przyjmowali dygnitarzy i zagra-
nicznych gości; Diwan–i–Am – sala audiencji 
publicznych i wielu innych. Uwaga: Świątynia 
Tadż Mahal jest zamknięta w piątki. Nocleg  
w hotelu.

DZIEŃ 5: AGRA– FATEHPUR SIKIRI  
– DŻAJPUR  
Śniadanie, czas na wypoczynek i indywidualne 
zwiedzanie Agry. Po południu wyjazd do Dżaj-
pur, w czasie drogi zwiedzanie Fatehpur Sikri 
– pięknego opuszczonego średniowiecznego 
miasta zbudowanego przez Akbara Wielkiego 
w XVI w. jako stolica jego wielkiego imperium. 
Mogołowie opuścili miasto z powodu braku 
wody. Przyjazd do hotelu. Czas wolny. Nocleg.

DZIEŃ 6: DŻAJPUR 
Po śniadaniu zwiedzanie Różowego Miasta 
– nazwa pochodzi od koloru na jaki kazano 
pomalować miasto dla uczczenia wizyty księ-

Indie – Złoty Trójkąt  
z wizytą w Bombaju
W PROGRAMIE:
DELHI – AGRA – FATEHPUR SIKIRI– DŻAJPUR – BOMBAJ

9 dni
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cia Alberta (kolor różowy to kolor powitalny). 
Wycieczka do Fortu Amber, znajdującego się 
11 km od Dżajpuru, z możliwością przejażdżki 
na słoniach po wzgórzu, na którym fort jest 
usytuowany. Po południu wycieczka do Pa-
łacu Miejskiego – kompleksu ogrodów, dzie-
dzińców i budynków pałacowych, przykład 
połączenia architektury radź puckiej i mon-
golskiej Poza murami miejskimi w ogrodach 
Rim Niwas wznosi się Albert Hall, ozdobna 
budowla w stylu indomuzułmańskim, miesz-

cząca Muzeum Centralne. Kolekcja obejmuje 
m.in. stroje, biżuterię, wyroby z kości sło-
niowej i mosiądzu oraz eksponaty związane  
z kulturą i życiem codziennym. Następną 
atrakcją jest Dżantar Mantar – największe  
z pięciu obserwatorium maharadży Dżaj Sin-
gha. Hawa Mahal, czyli Pałac Wiatrów po-
chodzi z 1799 roku. Został wzniesiony w celu 
umożliwienia damom dworu obserwowanie 
życia codziennego miasta, tak żeby same nie 
były widziane – w fasadzie budowli znajduje 
się 953 małych okien. Po południu czas wol-

ny na wizyty w sklepach i zakupy. Wieczorem 
pójście do Świątyni Birla. Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 7:  DŻAJPUR – BOMBAJ 
Po śniadaniu czas wolny na odpoczynek oraz 
indywidualne zwiedzanie miasta. Następnie 
transfer na stację kolejową, przejazd pociągiem 
nocnym do Bombaju

DZIEŃ 8: BOMBAJ
Poranny przyjazd do Bombaju. Po śniadaniu 
zwiedzanie Mani Bhavan – pomnika na cześć 
Mahatmy Gandhi; Fontanny Flory – znajduje 
się na placu Męczenników i upamiętnia współ-
twórcę nowego oblicza Bombaju; Świątyni 
Siddhivinayak; Marine Drive – łączy wzgórze 
Malabar z Fortem i Kolabą, biegnie wybrzeżem 
Morza Arabskiego; Plaża Chowpatty – znajdu-
je się przy północnym końcu Marine Drive, jest 
to wspaniała piaszczysta plaża, podczas obcho-
dów Ganes Caturhi procesje z miasta spotykają 
się tam, by zanurzyć w morzu wizerunek Ga-
nesi; Park Nehru – założony  w 1952 na cześć 
żony pierwszego premiera Indii, jest bardzo 
popularny wśród dzieci. Czas na samodzielne 
zwiedzanie miasta. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 9:  BOMBAJ – WARSZAWA 
Śniadanie. Czas wolny na zwiedzanie indywi-
dualne. Wieczorem transfer na lotnisko. Od-
prawa paszportowo-bagażowa. Wylot do kraju 
(przez jeden z europejskich portów lotniczych). 
Przylot do Warszawy. Po przylocie do Polski 
zakończenie imprezy.

Indie - 

  
       y
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DZIEŃ 1: WARSZAWA – MADRAS
Zbiórka na lotnisku w Warszawie, odprawa 
biletowo– paszportowa, wylot samolotu rejso-
wego do Madrasu (międzylądowanie w jednym 
z europejskich portów lotniczych)

DZIEŃ 2: MADRAS
Przylot do Madrasu, stolicy Tamilnadu, czwar-
tej co do wielkości metropolii Indii, która liczy 
6,4 mln mieszkańców. Spotkanie z przedsta-
wicielem lokalnego kontrahenta, transfer do 
hotelu, nocleg. 

DZIEŃ 3: MADRAS – KANCHIPURAM  
– MAHABALIPURAM
Śniadanie. Zwiedzanie Madrasu, na trasie wy-
cieczki m.in. Katedra Św. Tomasza, jak chce tra-
dycja to miejsce spoczynku apostoła Tomasza, 
który podobno zginął męczeńską śmiercią na 
Górze Św. Tomasza. Następnie przejazd do Ma-
habalipuram. Po drodze przystanek w Kanchi, 
gdzie znajduje się około 126 świątyń. Dojazd 
do Mahabalipuram, w którym do największych 
atrakcji turystycznych zalicza się świątynie.  
Zakwaterowanie w hotelu, czas na nocleg. 

DZIEŃ 4: MAHABALIPURAM
Śniadanie, następnie półdniowe zwiedzanie 
Mahabalipuram, gdzie zachowały się jedne 

z najstarszych skalnych zabytków Indii Po-
łudniowych: 14 grot świątynnych, 9 rathów  
i 3 wybudowane sanktuaria, a także mnóstwo 
pięknych starych rzeźbień. W trakcie zwiedza-
nie m.in. Krishna Mandapam, jednej z najstar-
szych Świątyni– wykutych w skałach, Kara 
Ardżuny to masywne rzeźby przedstawiające 
słonie i małpy. Następnie  wizyta w świątyni 
nadbrzeżnej Pallawów, która jest datowana 
na VII w., to najprawdopodobniej najstarsza 
kamienna budowla tego typu w Indiach Po-
łudniowych. Co niezwykłe, czci jednocześnie 
Śiwę i Wisznu. Popołudniu czas na odpoczy-
nek. Nocleg.

DZIEŃ 5: MAHABALIPURAM – TANJORE  
– TRICHY
Śniadanie, następnie przejazd klimatyzowanym 
autokarem do Trichy, przez Tanjore. Tanjore  
to znane centum sztuki i muzyki klasycznej,  
a także miejsce powstawania wspaniałych ręko-
dzieł. Znajduje się tu 74 świątyń, z najbardziej 
znaną Świątynią  Brihadeśwara, zbudowana  
w XI w. W jej architekturze wyróżniają się bra-
my– wieże oraz wimana (sanktuarium boga), 
mierząca ponad 60 m wysokości (najwyższa  
w Indiach). Zwiedzanie sąsiadującego ze Świąty-
nią Pałacu. Po przyjeździe do Trichy zakwatero-
wanie w hotelu i czas na wypoczynek.

Indie Południowe  
– Madras
W PROGRAMIE:
MADRAS – KANCHIPURAM – MAHABALIPURAM – TANJORE – TRICHY – MADURAJ  

– PERIYAR – ALLEPY – KOCZIN

12 dni
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DZIEŃ 6: TRICHY – MADURAJ
Śniadanie. Następnie wizyta w Tiruczirapal-
li, które powstało wokół kamiennego fortu  
o wysokości 90 m, kryjącego skalne sanktuarium  
z VII w. Po pokonaniu 437 stopni docieramy do 
świątyni Tajumananswami, zwieńczonej złotą 
womaną. Z fortu roztaczają się malownicze 
widoki. Następnie wizyta w Sriranganathaswa-
mi– świątyni Wisznu, zlokalizowany w Sriran-
gam. Popołudniu przejazd do Maduraju. Czas 
wolny, nocleg.

DZIEŃ 7: MADURAJ
Śniadanie. Zwiedzanie najwspanialszego za-
bytku z okresu Widżajanagaru– Minakszi 
Sundareśwara, czyli największa świątynia hin-
duistyczna, miejsce kultu małżonki Śiwy. Nie-
zwykłe wrażenie wywołują cztery gopury z ja-
skrawymi rzeźbami, a także 1000 przepięknie 
zdobionych kolumn mandapy. Zwiedzając kom-
pleks warto zwrócić uwagę na monolityczny 
posąg Ganapatiego i świątynny akwen, w któ-
rym podobno kąpał się bóg Indra. Następnie 
wizyta w Pałacu Tirumala Nayak, który został 
zbudowany w 1636 r. Niesamowite malowidła, 
rzeźby i zdobienia robią ogromne wrażenie, to 
klasyczny przykład hinduskiej sztuki sakralnej. 
Popołudniu zwiedzanie Muzemu Gandhiego, 
to żywy pomnik dla Mahatma Gandhi (jeden 
z twórców współczesnej państwowości indyj-
skiej i propagator pacyfizmu jako środka walki 
politycznej), w którym znajduje się wiele zdjęć, 
malowideł, listów oraz przedmiotów których 
używał. Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 8: MADURAJ– PERIYAR
Śniadanie. Przejazd do Periyar, najbardziej 
popularnego Parku Narodowego Periyar.  
W parku można spotkać przyrodę i zwierzę-
ta w ich naturalnym środowisku. Popołudniu 
udział w rejsie łódkami w dżungli. To szansa na 
Wspaniałe zdjęcia zarówno flory, jak i fauny. 
Najbardziej znanymi mieszkańcami parku są 
słonie. Jednak można tu również spotkać wiele 
innych gatunków dzikich zwierząt. Wieczorem 
spacer na plantację przypraw. Nocleg.

DZIEŃ 9: PERIYAR– ALLEPY
Po śniadaniu rejs łodzią do Alleppy. To wspa-
niały rejs karelskimi kanałami, który pozwala 
na wypoczynek oraz obserwację otoczenia. 
Podczas rejsu serwowane są tradycyjne karel-
skie posiłki. Nocleg na Łodzi robi niezapomnia-
ne wrażenie. 

DZIEŃ 10: ALLEPY– KOCZIN
Śniadanie na łodzi, rejs do Koczin, ważnego 
portu dla handlujących przyprawami, gdzie 
lokalne magazyny zawsze są przesiąknięte 
korzennymi aromatami. Po przyjeździe zakwa-
terowanie w hotelu. Wypoczynek. Wieczorem 

udział w pokazie tańca Kathakali w lokalnym 
teatrze. Kathakali to klasyczny styl tańca  
z elementami teatru ze stanu Kerala w połu-
dniowych Indiach. Spośród wszystkich indyj-
skich tańców i form teatru kathakali jest naj-
bogatsze w język dłoni. Kathakali zalicza się do 
najbardziej wyszukanych i skomplikowanych. 
Tańczony jest tylko przez mężczyzn, wspania-
le ucharakteryzowani aktorzy przedstawiają 
bogów i demony z Puran i Mahabharaty, od-
grywając epizody odwiecznej wojny toczonej 
między siłami dobra i zła. Powrót do hotelu na 
nocleg.

DZIEŃ 11: KOCZIN
Po śniadaniu zwiedzanie Koczin. Wizyta  
w żydowskim miasteczku, które ma podobno 
ponad tysiąc lat, a tamtejsze sklepiki z antyka-
mi i przyprawami wciąż świetnie prosperują. 
Większość rodzin żydowskich wyjechała do 
Izraela, pozostałym nadal służy niewielka syna-
goga wyłożona białymi i niebieskimi płytkami  
z Kantonu– wśród nich nie ma dwóch identycz-
nych.  Następnie wizyta w Pałacu Matancherry, 
który został wzniesiony przez Portugalczy-

ków i przebudowany przez Holendrów, ale 
w jego architekturze przeważają cechy stylu 
karelskiego. Zwiedzanie Bazyliki Santa Cruz. 
W Forcie Koczin wizyta w katolickim kościele 
Świętego Franciszka (St. Francis Church)– to 
najstarszy kościół zbudowany w Indiach przez 
Europejczyków. Pierwotną drewnianą budow-
lę z 1503 roku przemieniono w XVI wieku w ka-
mienną. Tu w 1524 roku pochowany został Va-
sco da Gama. Grób zachował się do dziś mimo 
że jego szczątki w 1539 roku przewieziono do 
Lizbony. Na koniec dnia przystanek przy chiń-
skich sieciach rozwieszonych w Forcie Koczin. 
Czas na odpoczynek, nocleg.

DZIEŃ 12: KOCZIN – WARSZAWA
Śniadanie, transfer na lotnisko, wylot do kraju. 
Przylot do Warszawy, zakończenie imprezy.

CENA ZAWIERA: 
-

 
-

CENA NIE ZAWIERA:
min. 30 euro/ osoba, obligatoryjnych napiwków w kwocie min. 80
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DZIEŃ 1: WARSZAWA – DELHI
Spotkanie na Międzynarodowym Lotnisku  
w Warszawie. Wylot do Delhi przez jeden  
z portów europejskich. 

DZIEŃ 2: DELHI
Przylot do Delhi, spotkanie z przedstawicielem 
lokalnego kontrahenta. Powitanie przez przed-
stawiciela i transfer do hotelu w Delhi. (Zakwa-
terowanie od 12:00). Nocleg w hotelu. Delhi to  
stolica Indii, stanowi bogatą mozaikę kultury, 
architektury oraz różnorodności ludzkiej. Na 
każdym kroku czuć historię, liczne zabytki, mu-
zea, galerie, ogrody i egzotyczne pokazy są ko-
lejnymi elementami w tej barwnej układance. 
Miasto składa się z dwóch kontrastowych, ale 
zharmonizowanych części: Starego i Nowego 
Delhi. Podążając śladami rodziny Mughal, ru-
szamy w labirynt ulic przebiegających pomiędzy 
potężnymi meczetami, zabytkami oraz fortami 
w Starym Delhi. Królewskie miasto Nowe Delhi 
przestawia delikatną strukturę wgłębień w ar-
chitekturze z czasów panowania Brytyjczyków.

DZIEŃ 3: DELHI – DŻAJPUR
Śniadanie w hotelu. Poranne zwiedzanie mia-
sta, wycieczka po obu częściach Delhi potrwa 
pół dnia. W Starym Delhi przejeżdżamy przez 
Czerwony Fort zbudowany z czerwonego pia-
skowca. Ta imponująca budowla ma obwód 
3 km, a wysokość ścian wynosi od 18 do 30 
metrów. Zwiedzanie Jama Masjid (Meczet 
Piątkowy) – największego meczetu w Indiach 
zbudowanego w 1658r. Meczet ma trzy bramy, 
cztery narożne wieże i dwa minarety o wyso-
kości 40 metrów. Meczet może pomieścić 20 
tys. wiernych. W Nowym Delhi przejazd ulicą 
Janapath, obok rezydencji prezydenckiej Rasz-
trapati Bhawan, parlamentu, budynków rzą-
dowych, aż do Bram Indii (India Gate). Bramy 
Indii zostały zbudowane dla uczczenia pamięci 
70 tys. żołnierzy indyjskich, którzy zginęli pod-
czas I wojny światowej. Na koniec zwiedzanie 
kompleksu Qutab Minar, jednego z najbardziej 
znanych zabytków w Indiach. Kompleks ma 
238 stóp wysokości, 47 stóp u podstaw i zwęża 
się do 9 stóp na szczycie. Po południu przejazd 
do Dżaipur. Dżaipur  założony jest przez Ma-
haraja Jai Singh II (1693–1743), wszystkie bu-
dynki zostały pomalowane na różowo w 1876r 
podczas wizyty księcia Walii, zwanego później 
Edwardem VII. Królewska spuścizna miasta 
jest obecna w jego architekturze oraz kulturze. 
Różowa barwa miasta symbolizuje gościnność 

panującą w kulturze klanu Rajput.  Po przyjeź-
dzie zameldowanie w hotelu. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 4: DŻAJPUR
Śniadanie. Poranna wizyta w Amber Fort – po-
dróż jeepem lub przejażdżka na słoniu do wybo-
ru. Amber Fort położony na zboczu wzgórza ok. 
12 km od Jaipur, był stolicą Kuchwaha Rajputs 
w latach 1037–1728. Man Singh I wybudował 
ten kompleks obronno–pałacowy w takim stylu, 
żeby rywalizować z wielkością i bogactwem mo-
golskim. Miejskie pałace są osłaniane przez wy-
sokie zewnętrzne ściany; dalsza ściana ciągnie 
się kilometrami wzdłuż wzgórz otaczających 
pałac.  Popołudniowa wycieczka po mieście. 
Warto zatrzymać się i zrobić zdjęcia „Pałaco-
wi Wiatrów”, który jest przykładem perfekcji  
w architekturze. Zbudowany z różowego i bia-
łego piaskowca, pięknie wyrzeźbiony i obryso-
wany białą otoczką oraz wspaniałym motywem.  
Następnie zwiedzanie Pałacu Miejskiego, który 
stanowi połączenie typowej architektury radź-
puckiej i mongolskiej. Płac Miejski to ogromny 
kompleks, gdzie znajduje się wiele dziedzińców, 
ogrodów oraz budynków. Do kompleksu na-
leżą m.in.: Chandra Mahal, świątynia Shri Go-
vind Dev oraz pałacowe muzeum. Dalej wizyta  
w Jantar Mantar – obserwatorium astronomicz-
nym wybudowanym ok. 1716r. Obserwatorium 
ulokowane jest w obrębie kompleksu i zawiera 
kolekcję przyrządów do obserwowania ruchów 
słońca, księżyca, planet oraz gwiazd. Powstało, 
żeby rozwinąć u mieszkańców zainteresowanie 
astronomią. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 5: DŻAJPUR – FATEHPUR SIKRI  
– AGRA
Śniadanie. Poranny przejazd do Agra. Agra to 
miasto mogolskie, gdzie mamy okazję podziwiać  
masywne zabytki, majestatyczne budynki oraz 
znane dzieła sztuki i rękodzieła. Architektonicz-
ny splendor mauzoleów, fort i pałace przypomi-
nają czasy świetności miasta, które było stolicą 
w XVI i na początku XVII wieku.   Po przyjeździe 
do Dżaipur zameldowanie w hotelu. Po połu-
dniu zwiedzanie mauzoleum Tadż Mahal (nie-
czynne w piątki). Jest to przepiękny „poemat” 
z marmuru wybudowany przez Shah Jahan dla 
uczczenia pamięci ukochanej żony Mumtaj Ma-
hal. Budowa trwała ponad 20 lat (1631–1653) 
i pracowało przy niej ponad 20 tys. budowni-
czych. Tadż Mahal zachwyca niesamowitym 
pięknem i odzwierciedla cudowny okres ar-
chitektury zza panowania Wielkich Mogołów. 

Indie Północne i Nepal
W PROGRAMIE:
DELHI – DŻAJPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA – DELHI – WARANASI – KATMANDU  

– BHADGAON – CHITWAN

12 dni
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Należy docenić rozmach marmurowej budowli, 
a przede wszystkim fakt, że została ona dedyko-
wana wspaniałej kobiecie i funkcjonuje w świa-
domości ludzkiej jako przykład trwałej i wielkiej 
miłości. Tadż Mahal w pełni ujawnia swą subtel-
ność podczas niespiesznego zwiedzania i rozko-
szowania się każdym krokiem w tej „Świątyni 
miłości”. Można też obrać inną perspektywę,  
z oddali, zza rzeki, podczas wschodu lub zacho-
du słońca i wtedy objawi się nam Tadż Mahal w 
wyjątkowej ferii barw oraz refleksów.  Po zwie-
dzaniu Tadż Mahal wizyta w Forcie Agra, wybu-
dowanym wzdłuż rzeki Jamuny i rozciągającym 
się na dystansie 2,5 km. Kolosalne podwójne 
ściany fortu wznoszą się na wysokość 20 m. 
Fort otoczony jest fosą. Wzniosłe wieże rzucają 
ochraniający cień na daleko rozciągnięte po-
siadłości szlachty i książąt zbudowane wzdłuż 
rzecznego fortu. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 6: AGRA – DELHI – WARANASI
Śniadanie. Poranny przejazd do Delhi. Po przy-
jeździe do Delhi transfer na lotnisko i lot do 
Waranasi (lot trwa ok. 1 godziny). Waranasi 
zawdzięcza swą nazwę dwóm strumieniom  
– Varuna na północy i Assi na południu. Oba 
strumienie wpadają do Gangesu. Miasto na-
zywane jest także Kashi, czyli miasto świateł. 
Było starym miastem już wtedy, gdy budowa-
no Rzym i stanowiło kwitnący ośrodek handlu, 
gdy Budda przybył do Sarnath i jakieś 9 km 
dalej wygłosił swoje pierwsze kazanie w 500r. 
p.n.e.  Po przylocie do Waranasi transfer do 
hotelu. Wieczorne zwiedzanie świątyń oraz 
grobowców w Waranasi. Zobaczymy ciekawy 
pokaz „Evening Pooja” (ceremonia religijna) na 
wielkich kamiennych schodach prowadzących 
do rzeki (Ghat). W planie przejażdżka rikszą. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 7: WARANASI – KATMANDU
Dzisiejszego ranka doświadczymy życia an-
tycznego miasta. Będziemy podziwiać wschód 
słońca podczas podróży łodzią przez Ganges. 
Zobaczymy poranne rytuały Hindusów – ty-
siące ludzi kąpie się w świętych wodach rzeki, 
wierząc, że wyzwolą się z koła odrodzenia. Piel-
grzymi ofiarują słodycze, kwiaty i wodę świę-
coną bogu słońca – jest to naprawdę barwny  
i ciekawy rytuał. Po śniadaniu transfer na lotni-
sko i lot do Katmandu (lot trwa ok. 1 godziny). 
Po przybyciu do Katmandu nastąpi powitanie 
i przejazd do hotelu. Katmandu to największe 
i najbardziej kosmopolityczne miasto w Nepa-
lu. Miejsce, gdzie miesza się ze sobą wiele grup 
etnicznych. Miasto otoczone jest rzędem zielo-
nych górskich zboczy, ponad nim wznoszą się 
potężne ośnieżone szczyty. Katmandu to fascy-
nujące stare miasto, gdzie pagody (wielokon-
dygnacyjne wieże), wąskie brukowane ścieżki, 
stare rzeźbione okna oraz kamienne świątynie 

stanowią wspaniałe tło dla życia, które toczy 
się tu bez przeszkód. Znajdują się tu brukowa-
ne kamienne uliczki, które przechodzą przez 
starożytne bazary i prowadzą do uświęconego 
miejsca, gdzie według wierzeń, stu kapłanów 
zsiadło kiedyś z białych latających koni. Reszta 
dnia to czas wolny. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 8: KATMANDU
Śniadanie. Następnie poranne zwiedzanie mia-
sta, które przypomina żywe muzeum. Na liście 
miejsc do zobaczenia są: plac Durbar, Hanu-
man Dhoka – starożytna królewska rezyden-
cja, świątynie Mahadev i Parvati, Machhender 
Bahl – święte miejsce dla buddystów i hindu-
sów, świątynia Kumari – żyjącej bogini (Kumari 
to mała dziewczyna, w której ciele, według wie-
rzeń, przebywa bogini aż do pierwszej miesiącz-
ki, wtedy bogini opuszcza ciało dziewczynki).  
W kompleksie świątynnym Pashupatinath 
leżącym nad brzegiem świętej rzeki Bagma-
ti zobaczymy najważniejszą świątynię Sziwy  
w Nepalu. Tylko wyznawcy hinduizmu mogą 
wejść do świątyni, reszta może podziwiać bu-
dowlę ze wschodniego brzegu rzeki. Za świą-
tynią znajdują się pola, na których odbywa 
się palenie zwłok. Bodhnath Stupa – to jedna  
z największych buddyjskich świątyń na świecie. 
Prawdopodobnie wybudował ją król Manade-
va ok. V wieku n.e. Świątynia posiada Wszystko 
Widzące Oczy Buddy spoglądające na cztery 
strony świata ze szczytu stupy. Stupa powstała 
na bazie ośmiokąta ze wstawką kół modlitew-
nych. Wokół świątyni znajdują się domy kapła-
nów buddyjskich i tybetańskich.  Później wizyta 
w Swaymbhunath Stupa – świątyni buddyjskiej 
wybudowanej na pagórku w zachodniej części 
Katmandu prawdopodobnie ponad 2 tys. lat 
temu. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 9: KATMANDU – BHADGAON  
– CHITWAN
Śniadanie. Poranna wizyta w drugim siostrza-
nym mieście stolicy, czyli „mieście wielbicieli” 
– Bhadgaon (Bhaktapur). Zwiedzanie Durbar 
Square (Plac Królewski). Na Placu znajdują się 
liczne zabytki warte zobaczenia: Pałac Kró-
lewski z XV w. ze złotymi bramami i 55 oknami, 
5–piętrowa świątynia Nyatopala – największa  
i prawdopodobnie najsłynniejsza w Dolinie 
Katmandu, wybudowana przez króla Bhu-
patindra, 2–piętrowa świątynia Bhairabnath  
z XVIII w., jak również świątynia Dattatraya 
dedykowana bogu Wisznu oraz Pujahri Math 
ze słynnym Pawim Oknem. Po południu prze-
jazd do Chitwan – jednego z największych 
dżunglowych i leśnych regionów w Nepalu.   Po 
przyjeździe zameldowanie w hotelu. Królewski 
Park Narodowy Chitwan rozciągający się na 
przestrzeni 932 km kw. jest postrzegany jako 
najlepiej zarządzany park narodowy. Dawniej 

był to prywatny teren myśliwski maharadży Nepalu. Od 1971r. jest 
to narodowe sanktuarium. Park stanowi dom dla ponad 50 gatun-
ków ssaków, 525 ptaków i 55 płazów oraz gadów. Obiad i nocleg w 
domku w dżungli.

DZIEŃ 10: CHTIWAN
Śniadanie. Cały dzień spędzamy w dżungli. W planie: udział w safa-
ri, w rytualnej kąpieli i karmieniu słoni, wycieczki po dżungli, wizyta  
w plemiennej wiosce oraz inne atrakcje. Emocjonujące zajęcia są szansą, 
żeby zrobić zdjęcie nosorożcom, jeleniom, dzikom oraz innym zwierzę-
tom zamieszkującym wysokie trawy. Jeśli się uda można także zobaczyć 
wielkie dzikie koty – tygrysy i lamparty. W parku znajdują się także rzad-
kie i piękne ptaki, które można zaobserwować przy odrobinie szczęścia.
Zagrożone gatunki zwierząt, które można spotkać w parku to: noso-
rożec indyjski, gaur, tygrys bengalski, dziki słoń, antylopa czteroroga, 
pyton, gawil gangesowy. Oprócz tych zwierząt w parku znajduje się 
także wiele zagrożonych pięknych ptaków, m.in. bocian czarny i bia-
ły, dzioborożec. Obiad i nocleg w bungalowie. 

DZIEŃ 11: CHITWAN – KATMANDU
Śniadanie. Poranny przejazd do Katmandu. Po przyjeździe zamel-
dowanie w hotelu. Reszta dnia wolna na wypoczynek, indywidualne 
zwiedzanie. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 12: KATMANDU – WARSZAWA
Śniadanie.  Poranny transfer na lotnisko i lot do kraju. Po przylocie 
zakończenie imprezy. 
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DZIEŃ 1: WARSZAWA – DELHI
Spotkanie na lotnisku na 2 godz. przed wylo-
tem. Odprawa paszportowo– bagażowa, wylot 
do Delhi przez jeden z portów europejskich.

DZIEŃ 2:  DELHI
Przylot do Delhi, spotkanie z przedstawicielem 
lokalnego kontrahenta. Powitanie przez przed-
stawiciela i transfer do hotelu w Delhi. Delhi to  
stolica Indii, która stanowi bogatą mozaikę kul-
tury, architektury oraz różnorodności ludzkiej. 
Na każdym kroku czuć historię, liczne zabytki, 
muzea, galerie, ogrody i egzotyczne pokazy są 
kolejnymi elementami w tej barwnej układan-
ce. Miasto składa się z dwóch kontrastowych, 
ale zharmonizowanych części: Starego i No-
wego Delhi. Podążając śladami rodziny Mu-
ghal, ruszamy w labirynt ulic przebiegających 
pomiędzy potężnymi meczetami, zabytkami 
oraz fortami w Starym Delhi. Królewskie mia-
sto Nowe Delhi przestawia delikatną strukturę 
wgłębień w architekturze z czasów panowania 
Brytyjczyków. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 3: DELHI
Śniadanie. Poranne zwiedzanie obu części 
miasta – Starego i Nowego Delhi.  W Starym 
Delhi przejeżdżamy przez Czerwony Fort 
zbudowany z czerwonego piaskowca. Ta impo-
nująca budowla ma obwód 3 km, a wysokość 
ścian wynosi od 18 do 30 metrów. Zwiedzanie 
Jama Masjid (Meczet Piątkowy) – największe-
go meczetu w Indiach zbudowanego w 1658r. 
Meczet ma trzy bramy, cztery narożne wieże  
i dwa minarety o wysokości 40 metrów. Me-
czet może pomieścić 20 tys. wiernych. Zwie-
dzanie Raj Ghat zbudowanego na brzegu rzeki 
Jamuny dla upamiętnienia Mahatmy Ghandie-
go, gdzie został skremowany po zamachu  
w styczniu 1948r. W Nowym Delhi zwiedzanie 
Lakshami Narayan Temple – świątynia została 
zbudowana przez G.D. Brila w 1938r. Dedy-
kowana jest bogini dobrobytu i pomyślności. 
Przejazd ulicą Janapath, obok rezydencji pre-
zydenckiej Rasztrapati Bhawan, parlamentu, 
budynków rządowych, aż do Bram Indii (India 
Gate). Bramy Indii zostały zbudowane dla 
uczczenia pamięci 70 tys. żołnierzy indyjskich, 
którzy zginęli podczas I wojny światowej. 
Zwiedzanie kompleksu Qutab Minar, jednego  
z najbardziej znanych zabytków w Indiach. 
Kompleks ma 238 stóp wysokości, 47 stóp  
u podstaw i zwęża się do 9 stóp na szczycie. 

Wieża jest ozdobiona pasmami żłobień oraz 
czterema balkonami. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 4: DELHI – PARO
Śniadanie, poranny transfer na lotnisko i lot 
do Paro. Lot przez Bhutan przybliży nas do 
majestatycznych Himalajów, zapewniając fan-
tastyczne widoki najwyższych szczytów na 
świecie. Po przybyciu do doliny Paro będziemy 
przemykać przez zalesione wzgórza srebrzy-
stymi meandrami rzeki Pa Chu w dół doliny. 
Forteca Paro Dzong oraz wieża strażnicza Ta 
Dzong znajdujące się na wzgórzach powyżej 
miasta stanowią wspaniały widok.  
Po przyjeździe do Paro, nastąpi powitanie  
z przedstawicielem. Po dopełnieniu formalno-
ści transfer do hotelu.  Czas na wypoczynek. 
Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 5: PARO
W dniu dzisiejszym zwiedzanie Paro. Po śnia-
daniu zwiedzanie Ta Dzong, dawniej wieży 
strażniczej, obecnie Muzeum Narodowego. 
Obszerna kolekcja zawiera antyczne malo-
widła thangkha, tkaniny, broń, elementy go-
spodarstwa domowego oraz bogaty asorty-
ment naturalnych i historycznych artefaktów. 
Następnie spacer szlakiem w dół do Rinpung 
Dzong – „Fortecy klejnotów”. Wzdłuż drew-
nianych galerii na dziedzińcu wiszą wspaniałe 
obrazy ilustrujące Buddyjską wiedzę – czte-
rech przyjaciół, długowieczny stary mężczy-
zna, koło życia, sceny z życia Milarepa oraz 
inne kosmiczne mandale. Po lunchu wyjazd do 
Drukgyel Dzong – ruin fortecy, która obroniła 
mieszkańców przed najazdem Tybetańczy-
ków wieki temu. Po drodze zwiedzanie Kichu 
Lhakhang z VII wieku, jednej ze 108 świątyń 
zbudowanej w Himalajach przez tybetańskie-
go króla Songstena Gampo. Budynek jest przy-
kładem wpływu buddyzmu w Bhutan. Nocleg  
w hotelu w Paro.

DZIEŃ 6: PARO – PUNAKHA (125 KM,  
OK. 4–5H)
Śniadanie. Poranny przejazd do Punakha przez 
przełęcz Dochula (ponad 3km głębokości). Je-
śli pogoda dopisze, możemy podziwiać szczy-
ty Himalajów na północnym wschodzie. Przy 
odpowiedniej pogodzie można zobaczyć na-
stępujące szczyty: Masagang (7,158m), Tsen-
dagang (6,960m), Terigang (7,060m), Jejegang-
phugang (7,158m), Kangphugang (7,170m), 

Wyprawa Indie – Butan
W PROGRAMIE:
DELHI – DŻAJPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA – DELHI – WARANASI – KATMANDU  

– BHADGAON – CHITWAN

16 dni
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Zongphugang (7, 060m), Góry stołowe, które 
dominują w odizolowanym regionie Lunana  
i wreszcie szczyt Gangkar – najwyższy w Bhu-
tan (7,497m). Po przyjeździe do Punakha za-
meldowanie w hotelu. Punakha funkcjonowało 
jako stolica Bhutan do 1955r, kiedy to siedziba 
rządu została przeniesiona do Thimpu. Popołu-
dniowe zwiedzanie Punakha Dzong – masyw-
nego klasztoru zbudowanego u zbiegu dwóch 
rzek. Budynek był siedzibą rządu do 1955r,  
a obecnie funkcjonuje jako zimowa rezydencja 
przełożonego mnichów. Pierwszy król, Ugyen 
Wangchuck, był tu koronowany w 1907r. For-
teca przetrzymała pożary, trzęsienia ziemi i po-
wodzie. Ostatnia powódź w 1994r spowodo-
wała poważne uszkodzenia, ale cudem ocalała 
statua Buddy Jojampa. Następnie zwiedzanie 
Khamsu Yulley Namgyal Chorten. Wycieczka 
udaje się do Chorten, budowli powstałej w celu 
usunięcia negatywnych wpływów i promowa-
nia pokoju, stabilizacji oraz harmonii w zmien-
nym świecie. Nocleg w Punakha.

DZIEŃ 7: PUNAKHA – WANGDUE – THIM-
PU (75 KM, OK. 4H)
Śniadanie. Poranny przejazd do Thimpu przez 
Wangude. Wangdue – to ostatnie miasto na 
trasie przed wjazdem do centralnego Bhutan. 
Słynna twierdza Phodrang Dzong usytuowa-
na jest na grzbiecie góry u zbiegu dwóch rzek 
i stanowi najbardziej charakterystyczną cechę 
miasta. W XVII wieku Wangdue odegrało klu-
czową rolę w jednoczeniu zachodnich, central-
nych i południowych regionów kraju. Przy oka-
zji zwiedzanie miejscowego rynku. Dystrykt 
Wagduephodrang słynie także z bambusowych 
produktów oraz łukowych i kamiennych rzeźb. 
Jeszcze przed wjazdem do Thimpu, zwiedzanie 
Simtokha Dzong, najstarszej fortecy w kró-
lestwie, w której obecnie studiuje się religię  
i kulturę. Po przyjeździe do Thimpu zameldo-
wanie w hotelu. Thimpu – prawdopodobnie 
najbardziej niezwykła stolica na świecie, sie-
dziba rządu. To ruchliwe miasto jest domem dla 
rodziny królewskiej, pracowników służby cy-
wilnej oraz misji zagranicznych mających swo-
ich reprezentantów w Bhutanie. Jest również 
centralą wielu międzynarodowych projektów 
rozwojowych. Nocleg w Thimpu.   

DZIEŃ 8: THIMPU
Po śniadaniu zwiedzanie doliny Thimpu. Zoba-
czymy: Trashichhoedzong – siedzibę rządu, the 
National Memorial Chorten – gdzie znajdują 
się pięknie wykonane malowidła ścienne oraz 
finezyjnie wykończone posągi, które ukazują 
wgląd filozofii buddyjskiej. Zwiedzanie Handi-
crafts Emporium, gdzie znajduje się szeroki wy-
bór  tradycyjnego rękodzieła, z którego słynie 
Bhutan. Będzie również okazja podziwiać po-
kaz łucznictwa w Changlimethang, na boisku 

pod miastem. Popołudniowe zwiedzanie Bi-
blioteki Narodowej, w której zbiorach znajduje 
się ogromna kolekcja antycznych buddyjskich 
tekstów oraz manuskryptów, niektóre z nich 
sięgają kilkuset lat wstecz. Obok tych niezwy-
kłych zbiorów są także podręczniki akademic-
kie dotyczące głównie kultury i religii ludów 
himalajskich. Następnie zwiedzanie Instytutu 
Zorig Chusum (powszechnie znanego jako 
Szkoła Malarstwa), gdzie studenci przez 6 lat 
uczą się tradycyjnej sztuki i rzemiosła bhutań-
skiego. Dalej wizyta w Muzeum Dziedzictwa 
Ludowego, które jest fascynującym świadec-
twem żywych tradycji Bhutanu. Wieczorny 
spacer wokół rynku. Nocleg w Thimpu.

DZIEŃ 9: THIMPU – PHUENTSHOLING  
(179 KM, 6H)
Po śniadaniu przejazd do Phuentsholing. Droga 
łącząca Thimpu z Phuentsholing została zbu-
dowana w 1962r przez Dantak, Indyjską Or-
ganizację Dróg Granicznych. Drogą podróżuje 
się bardzo przyjemnie, a w czasie jazdy można 
podziwiać piękne widoki. Tuż przed przyjaz-
dem do Phuentsholing, zwiedzanie Kharbandi 
Goemba, klasztoru zbudowanego w 1967r. 
Znajdują się tu wspaniałe ogromne posągi Sa-
kyamuni, Shabdrung Ngawang Namgyal i Guru 
Rinpoche. Usytuowane u podnóża Himalajów 
Phuentsholing stanowi fascynującą mieszankę 
Indian i Bhutańczyków, wspaniały przykład 
połączenia ludzi i ich kultur.  Po przyjeździe do 
Phuentsholing zameldowanie w hotelu. Wie-
czorny spacer wokół miejscowego rynku. Noc-
leg w hotelu w Phuentsholing.

DZIEŃ 10: PHUENTSHOLING – KALIM-
PONG (181 KM, OK. 5H)
Śniadanie. Poranny przejazd do Kalimpong. Za-
gnieżdżone na wysokości 1,250m Kalimpong 
cieszy się klimatem umiarkowanym. Miasto 
jest znane dzięki wielu gatunkom kwiatów.  
W trakcie sezonu całe wzgórza mienią się pięk-
nymi kolorami. Po przyjeździe do Kalimpong 
zameldowanie w hotelu. Wieczorny spacer 
wokół rynku. Nocleg w Kalimpong.

DZIEŃ 11: KALIMPONG – GANGTOK  
(85 KM, OK. 3H)
Śniadanie. Poranne zwiedzanie dość nowego 
klasztoru Zang Dog Palri Fo–Brang położone-
go w Durpin Dara, skąd roztacza się niesamo-
wity panoramiczny widok na miasto i okolicę.
Tharpa Choling Monastery na wzgórzu Tirpai 
po drodze do Dr. Graham’s Home należy do ty-
betańskiej sekty „Żółtych kapeluszy”, do której 
należy także obecny Dalajlama. Dalej wizyta  
w klasztorze Thongsa Gumpa. Klasztor jest 
pochodzenia bhutańskiego i został zbudowany 
ok. 1692r. To najstarszy klasztor w Kalimpong. 
Oryginalna konstrukcja została zniszczona 
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podczas walk w obrębie klanu jeszcze przed 
przybyciem Brytyjczyków. Następnie przejazd 
do Gangtok – stolicy Sikkim. Gangtok jest zna-
komitym przykładem na łączenie przeszłości 
z teraźniejszością. Wybudowane na zboczu 
znajduje się 1,600 metrów nad poziomem 
morza. Udana mieszanka tradycji i nowocze-
sności sprawia, że w mieście panuje wyjątko-
wa atmosfera.Po drodze zwiedzanie klasztoru 
Rumtek, głównej siedziby zakonu Kagyupa, 
jednego z czterech głównych tybetańskich 
sekt buddyjskich. Od późnych lat 60. XX wieku, 
po przybyciu Gyalwa Karmapa, ośrodek prze-
chowuje część najbardziej wyjątkowych pism 
oraz przedmiotów religijnych. Tradycyjna kon-
strukcja jest repliką oryginalnej siedziby Kagy-
upa.  Po przyjeździe do Gangtok zameldowanie  
w hotelu. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 12: GANGTOK
Śniadanie. Poranna wizyta w punkcie wido-
kowym Tashi skonstruowanym przez Tashi 
Namgyal, króla Sikkim. Usytuowany 4 km od 
Gangtok, można podziwiać z niego wzgórza 
położone naprzeciwko, oprócz góry Kanchen-
junga. Z tego miejsca odwiedzający mogą tak-
że zobaczyć klasztory: Phodong oraz Labrang.  
Następnie zwiedzanie Instytutu Namgyal 
wybudowanego w 1958r w celu promowania 
badań nad buddyzmem mahajana, językiem 
tybetańskim oraz tradycjami. Zbudowany  
w tradycyjnym stylu instytut posiada w swoich 
zbiorach największą na świecie kolekcję ksią-
żek i rzadkich manuskryptów na temat buddy-
zmu mahajana, a także działa sztuki i jedwabne 
haftowane Tankhas. Klasztor Enchey ma 200 
lat. Zbudowany jest w miejscu pobłogosła-
wionym przez wielkiego tantrycznego mistrza 
Lama Druptab Karpa znanego z umiejętności 
latania. Do Drul Chorten jest najważniejszą 
‘Stupą’ (prosta sakralna budowla buddyjska) 
w Sikkim. Została zbudowana w 1945r przez 
Nyingma, zwierzchnika zakonu tybetańskiego 
buddyzmu. Stupa ma poświęconą pozłacaną 
shikhara (zwieńczenie świątyni) ze 108 kołami 
modlitewnymi. Wokół Chorten znajdują się 
także dwa ogromne posągi Guru Rimpoche 
(Guru Padmasambhava).   Następnie wizyta 
w Directorate of Handicrafts and Handlooms, 
centrum promującym i podtrzymującym tra-
dycję rękodzieła, w sklepie ze wspaniałymi 
dywanami, kocami oraz szalami tkanymi przez 
plemię Lepcha. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 13: GANGTOK – DARJEELING (100 
KM, OK. 3H)
Śniadanie. Poranny przejazd do Darjeeling,  
w tle majestatyczne szczyty Himalajów wzno-
szące się na wysokość 2,134 m. We wczesnych 
latach 40. XIX wieku okazało się, że klimat 
Darjeeling sprzyja hodowli herbaty. W całym 

regionie zostały założone plantacje herbaty, 
które rozwijają się do dzisiaj w związku z ro-
snącym popytem. Usługi chińskich ekspertów 
parzenia herbaty stały się wyjątkowo pożąda-
ne, a tysiące Nepalczyków zatrudniono do pra-
cy na plantacjach.  Herbata Darjeeling, która 
osiągnęła niezwykłe znaczenie na międzynaro-
dowym rynku, została nazwana „Szampanem 
Wschodu” i przez lata była głównym filarem 
ekonomii tego obszaru. Do dziś nazwa „Darje-
eling” jest synonimem herbaty. Po przyjeździe 
do Darjeeling zameldowanie w hotelu. Po połu-
dniu wizyta w Ogrodzie Herbacianym. Nocleg 
w Darjeeling.

DZIEŃ 14: DARJEELING
Wczesnym rankiem przejście na wzgórze Ti-
ger (2,585m). Ze wzgórza podziwiamy wschód 
słońca oraz szczyty Himalajów – Kanchandzon-
ga, Mount Everest itd. Zobaczymy jak tuż przed 
świtem horyzont będzie zmieniał kolory, a póź-
niej całe pasmo Himalajów stanie się złote. To 
naprawdę majestatyczny widok.    Po śniadaniu 
wizyta w klasztorze Ghoom, zbudowanym  
w 1850r przez Lama Sherab Gyatsho – mnicha  
z Mongolii. Główną cechą klasztoru szkoły 
Gelupa jest posąg Maitrei, „przyszłego Buddy”, 
spowity w białe jedwabne szale ofiarowane  
w darze zwanym Khadas. Powrót do Darjeeling 
kolejką Toy Train. Toy Train to zachwycający 
pociąg, jeden z kilku jeżdżących jeszcze przez 
wzgórza. Kolejka górska w Darjeeling uzyska-
ła niedawno status światowego dziedzictwa 
UNESCO.   Później zwiedzanie miasta: wizyta 
w himalajskim ogrodzie zoologicznym Pad-
maja Nadia (nieczynny w czwartki), Muzeum 
Himalaizmu (nieczynne w czwartki), Tenzing 
– Gombu Rock, Centrum Wsparcia Uchodź-
ców Tybetańskich (nieczynne w niedziele).  
W Centrum Uchodźców Tybetańskich zoba-
czymy tybetańskich rzemieślników robiących 
tradycyjne przedmioty np.: dywany, wełniane 
buty, drewniane rzeźby i produkty ze skóry.  
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 15: DARJEELING – BAGDOGRA  
– DELHI (100KM, OK. 3H)
Śniadanie. Poranny transfer na lotnisko  
w Bagdogra i lot do Delhi. Po przybyciu do 
Delhi transfer do hotelu. Pożegnalna kolacja. 
Transfer na międzynarodowe lotnisko. Wylot 
do kraju

DZIEŃ 16: WARSZAWA
Przylot do kraju, zakończenie imprezy. 
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DZIEŃ 1: WARSZAWA – KOCZIN
Spotkanie na lotnisku na 2 godz. przed wylo-
tem. Odprawa paszportowo– bagażowa, wylot 
do Koczin z przesiadką w porcie europejskim. 

DZIEŃ 2: KOCZIN
Przylot do Koczin. Koczin jest pięknym mia-
stem położonym na wschodnim wybrzeżu 
Indii, nad Morzem Arabskim. Zwane jest Królo-
wą Arabskich Mórz. Posiada dużą sieć wód we-
wnętrznych i jest kulturalnym centrum stanu 
Kerala. Koczin jest także centrum handlowym 
oraz stanowi jeden z piękniejszych naturalnych 
portów na świecie. W przeszłości był centrum 
handlu z Imperium Rzymskim. Handlowano  
w szczególności: pieprzem, perłami, jedwa-
biem, bawełną, miodem, oliwą, żółwimi musz-
lami, cynamonem, trawą imbirową oraz indygo. 
Po przylocie, powitanie przez przedstawiciela 
biura i transfer do hotelu. Czas na wypoczynek. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 3: KOCZIN– ALAPPUZHA
Śniadanie. Następnie wizyta w synagodze  
żydowskiej, zbudowanej w 1568 r., która jest 
najstarszą synagogą w państwie. (Synagoga 
zamknięta jest w soboty i w dni świąteczne). 
Pałac Mattancherry lub Holenderski Pałac 
ma przepiękną kolekcję malowideł ściennych 
przedstawiających indyjskie eposy. (Pałac 
zamknięty jest w piątki). W Forcie Koczin 
odwiedzimy kościół św. Franciszka, najstar-
szy kościół zbudowany przez Europejczyków  
w Indiach. Pochowany tu został Vasco da 
Gama w 1524 r. zanim jego ciało przeniesio-
no do Lizbony. Grobowiec istnieje w dalszym 
ciągu. Zwiedzanie Bazyliki Santa Cruz. Obec-
na budowla została zbudowana w 1905 r. po 
tym jak Brytyjczycy zniszczyli pierwotną ka-
tedrę wzniesioną przez Portugalczyków. Po 
południu przejazd do Alappuzha i wejście na 
łódź. Potrzeba było niezwykłych umiejętno-
ści i skrupulatności, by zbudować takie domy 
na łódkach bez użycia gwoździ. 44 rzeki wraz 
z utworzonymi przez człowieka kanałami 
owijają stan Kerala potężną, lśniącą, zieloną 
siecią. Łodzie i małe statki kursowały po rze-
kach przewożąc orzechy kokosowe, kauczuk, 
ryż i przyprawy do różnych miast handlowych 
Kerali. Nawet dzisiaj te wody łączą odległe 

wioski i wyspy z głównym lądem. Żeglując 
przez wijące się sieci rzeczne, podziwiamy 
unikalny świat wodny i doświadczamy piękna 
natury. Promienie słoneczne odbijają się od 
powierzchni wody, tworząc przepiękny spek-
takl kolorów. Przypływamy do lokalnej wioski 
na szmaragdowym wybrzeżu i odwiedzamy 
bazary wypełnione kokosami i innymi produk-
tami. Możemy zapoznać się z mieszkańcami  
i zobaczyć jak żyją.  Kolacja na łodzi, z trady-
cyjnymi daniami kuchni Kerala. Lunch, kolacja  
i nocleg na łódce. (Nocleg na łódkach powi-
nien być traktowany jako doświadczenie, nie 
należy spodziewać się luksusu i nie może być 
porównywany do hoteli). 

DZIEŃ 4: ALAPPUZHA – PERIYAR
Śniadanie. Rankiem przejazd do Periyar, naj-
bardziej popularnego parku w południowych 
Indiach, obejmującego 777 km2. W samym ser-
cu znajduje się malownicze jezioro. Ukształto-
wany podczas budowy tamy w 1895 r. zbiornik 
ten otoczony jest wzgórzami i stanowi źródło 
wody dla lokalnej zwierzyny. Gęsta pokrywa 
leśna i różnorodność flory również są atrakcją 
turystyczną w Periyar. Występują ponad stu-
letnie drzewa, osiągające wysokość powyżej 
50 m. Po przyjeździe zakwaterowanie w hote-
lu. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 5: PERIYAR
Śniadanie. O poranku, łódki przewiozą nas 
przez dżunglę wijącymi się rzekami. Ten re-
zerwat biosfery cieszy się niezwykle bogatą 
fauną i florą, dlatego warto mieć ze sobą aparat  
i próbować uchwycić mieszkańców lasu. Sło-
nie są największymi zwierzętami, które moż-
na zobaczyć w Periyar. Można je dostrzec nad 
jeziorem kąpiące się i wygrzewające w słońcu. 
Jednakże możemy spotkać również inne ssaki, 
takie jak lamparty, dzikie psy, jelenie, langury 
nilgiri (małpy zagrożone wyginięciem), makaki, 
wiewiórki, dziki i niedźwiedzie. Przespaceru-
jemy się przez plantację przypraw oraz będzie 
możliwość przejażdżki na słoniu. Wieczorem 
obejrzymy prezentację kolorowo ubranych 
tancerzy Kathakali w lokalnym teatrze. Katha-
kali to starożytna, religijna pantomina wykony-
wana przez kolejne pokolenia od ponad 300 lat. 
Nocleg w hotelu.

Indie Południowe  
ze Sri Lanką
W PROGRAMIE:
KOCZIN– ALAPPUZHA– PERIYAR – MADURAI – THANDŻAWUR – CHIDAMBARAM  

– PUTTUCZCZERI– MAHABALIPURAM – MADRAS – KOLOMBO – DAMBULLAS  

– DAMBULLA – SIGIRIYA – POLONNARUWA – MATALE – KANDY – NUWARA ELIYA  

– KITHULGALA – KALUTARA – KOLOMBO

16 dni



DZIEŃ 6: PERIYAR– MADURAI
Śniadanie. Rano przejazd do Madurai, drugie-
go co do wielkości miasta stanu Tamil Nadu. 
To ważne centrum handlowe i kulturalne.  
W przeszłości było miejscem nauczania Tamil  
i do dzisiaj używa się tu języka Tamil w jego 
najczystszej formie. Ulice miasta układają się 
w kształt kwiatu lotosu. Współczesny Madurai 
jest powiększającym się ośrodkiem przemy-
słowym, pomimo dużej liczby kamienistych, 
zakurzonych ulic i zatłoczonych bazarów, 
tworzących złudzenie przerośniętej wioski. 
Współczesność sięgnęła centrum Madurai, ale 
nie dotarła do wybrzeża, gdzie ciągle dominu-
je tradycja i kultura. Po południu odwiedzimy 
świątynię Meenakshi, poświęconą małżonce 
Lorda Shivy. Bogini Meenakshi i Lord Shiva są 
głównymi bóstwami świątyni. Znajduje się tu 
985 przepięknie zdobionych kolumn. Od wie-
ków świątynia była centrum kultury Tamilskiej, 
wspierała literaturę, sztukę, muzykę i taniec. 
Odwiedzimy również pałac Tirumala Nayak, 
wzniesiony w 1636 roku. Malowidła i zdobie-
nia ukazują niezwykły talent królów Nayak. 
Po wczesnej kolacji będziemy uczestniczyć  
w interesującej ceremonii w świątyni Meenak-
shi. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 7: MADURAI– THANDŻAWUR
Śniadanie. Rano przejazd do Thandżawur. 
Thandżawur to centrum klasycznej sztuki, mu-
zyki, wybornych rękodzieł i pomników z brą-
zu. Spośród 74 świątyni, które się tu znajdują, 
najbardziej znaną jest świątynia Brihadeswara 
przykryta 80– tonową kopułą zrobioną z grani-
towego bloku. Po przyjeździe zakwaterowanie 
w hotelu. Po południu odwiedzimy świątynię 
Brihadeswara, zbudowaną w 1010 roku. Zbu-
dowana z jednego bloku granitu kopuła zosta-
ła wciągnięta na 4– kilometrowych rampach, 
metodą podobną do stosowanej przy budowie 
piramid egipskich. Pałac Thandżawur znajduje 
się zaraz obok świątyni, zbudowany został przez 
Marathów. W pałacu są potężne korytarze  

i przestronne sale, galeria sztuki, granitowe  
i brązowe statuy z epoki Chola. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 8: THANDŻAWUR  
– CHIDAMBARAM – PUTTUCZCZERI
Śniadanie. Rano przejazd do Puttuczczeri, 
zwiedzając po drodze Chidambaram. Świątynia 
Nataradży usytułowana jest w centrum miasta 
Chidambaram. Dach świątyni pokryty jest zło-
tymi płytami. Główne bóstwo reprezentowa-
ne jest przez wiatr, jeden z pięciu elementów 
wszechświata, znany jako Akasa Lingam. Pod-
kreśla to, że bóg istnieje także w pustej prze-
strzeni. Jest to świątynia kosmicznego tańca. Po 
przyjeździe do Puttuczczeri zakwaterowanie 
w hotelu. Puttuczczeri, była kolonia francuska, 
prezentuje niezwykłe połączenie europejskiej 
kultury i indyjskich tradycji. Historia sięga mę-
drca Agastaya, który zbudował tu swoją pustel-
nię w 1500 r. p.n.e. Puttuczczeri stało się czę-
ścią Indii w 1954 roku, ale wpływy francuskie  
w dalszym ciągu są widoczne w kościołach,  
w potrawach, budynkach kolonialnych. Dodat-
kową atrakcją jest miasteczko Auroville – oaza 
spokoju i oświecenia. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 9: PUTTUCZCZERI  
– MAHABALIPURAM
Śniadanie. Rano wizyta w aśramie Sri Auro-
bindo założonym przez filozofa– świętego Sri 
Aurobindo w 1926 roku, aby wprowadzić w ży-
cie jego ideały. Jego duchowe doktryny stano-
wią syntezę jogi i współczesnej nauki. Później 
przejazd do Mahabalipuram. Mahabalipuram 
jest małą, nadmorską miejscowością położoną 
pośród skalistego krajobrazu. Inaczej nazywa-
na Mamallapuram, charakteryzuje się 20–kilo-
metrowym pasem dziewiczych plaż. Tutejsze 
rzeźby są szczególnie interesujące, ponieważ 
prezentują sceny z życia codziennego, kontra-
stując z pozostałą częścią stanu Tamil Nadu, 
gdzie rzeźby generalnie przedstawiają bogów  
i boginie. Po przyjeździe zakwaterowanie hote-
lu. Nocleg w hotelu.
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DZIEŃ 10: MAHABALIPURAM
Śniadanie. Dzisiaj zwiedzamy miasto Mahaba-
lipuram. Świątynia Thirukadalmallai poświę-
cona jest Wisznu, wzniesiona przez Pallawów 
dla ochrony rzeźb od fal oceanu. Świątynia 
Kriszna Mandapam zawiera rzeźby ukazują-
ce Krisznę wspinającego się na górę Govar-
dhana, by ochronić swoich krewnych przed 
gniewem Indry, boga deszczu. Kara Ardżuny 
to potężna płaskorzeźba wypełniona scenami 
z życia słoni i małp. Pięć rathów– to misterne 
konstrukcje świątynne wyrzeźbione w VII w., 
położone na południowym krańcu Mahaba-
lipuram. Świątynie nadbrzeżne, zbudowane 
w 7 w. reprezentują schyłkową fazę sztuki 
Pallawów. Te piękne i romantyczne świątynie, 
niszczone przez wiatr i morze zostały wpisa-
ne na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco. 
Pozostała część dnia– czas na odpoczynek. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 11: MAHABALIPURAM  
– MADRAS – KOLOMBO – DAMBULLAS
Po śniadaniu transfer na lotnisko w Madrasie, 
lot do Kolombo. Po przylocie na międzynaro-
dowe lotnisko Kolombo Bandaranaike, spo-
tkamy się z przedstawicielem biura i przeje-
dziemy do Dambulla. Po drodze zatrzymamy 
się w Pinnawela. Sierociniec słoni w Pinnawe-
la– swoją działalność rozpoczął w 1975 roku, 
kiedy to opiekował się porzuconymi i zranio-
nymi zwierzętami. Początkowo mieszkało tu 
7 słoni. Dziś niektóre z nich mają okazję zo-
baczyć swoje wnuki urodzone w tym samym 
miejscu. Początkowe założenie sierocińca 
miało na celu funkcje turystyczne, ale szybko 
stało się centrum edukacyjnym. Z pomocą 
lokalnych i zagranicznych specjalistów, Pin-
nawela rozpoczęła program hodowlany dla 
słoni. Swobodne poruszanie się stad zwiększa 
szanse jednostek obu płci na wspólne życie. 
Pobliska rzeka odegrała ważną rolę i w 1984 
roku urodziło się pierwsze słoniątko w Pinna-
weli. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 12: DAMBULLA – SIGIRIYA  
– POLONNARUWA – DAMBULLA
Śniadanie. Rano odwiedzimy Sigirya– miejsce 
dziedzictwa światowego, gdzie znajduje się 
„Forteca w niebie” z 5 w., która prawdopodob-
nie jest najpiękniejszym cudem na wyspie. Jest 
także znana jako Lwia Skała od pomnika wiel-
kiego lwa, który stał przed wejściem. Forteca 
otoczona jest obronną, potrójną fosą, w której 
wyrasta olbrzymia skała, mająca wysokość 500 
stóp (ok. 150 m). Na jej szczycie znajdują się 
wystawne pałace i ogrody oraz basen. W jednej 
z klatek schodowych przetrwało jedyne znane 
antyczne malowidło Sinhala, w formie fresków 
przedstawiających naturalnych rozmiarów 
dziewczynę. Zachowało swoją świeżość i deli-

katność oryginalnych barw. Następnie Polon-
naruwa– to kolejny zabytek światowego dzie-
dzictwa. Od 11 do 13 w. pełniła funkcje stolicy 
Sri Lanki.  Lankatilake, Tivanka i Thuparama są 
największymi i najpiękniejszymi domami obra-
zu. Tivanka posiada najlepsze przykłady fre-
sków z okresu Polonnaruwa. Rankoth, Vehera  
i Krivehera są dobrze zachowanymi budowlami 
sakralnymi, Gal Vihare– skalna kaplica  z czte-
rema pomnikami Buddy (dwa przedstawiają 
Buddę w pozycji siedzącej, jeden w pozycji 
stojącej i jeden pochylonego) oraz pomnikiem 
Parakrama Bahu, które są przykładami cej-
lońskiej sztuki rzeźbiarstwa.  Vata–da–ge jest 
unikalnym dziełem artystów ze Sri Lanki. Śre-
dniowieczna stolica Polonnaruwa była obwa-
rowana zewnętrzną i wewnętrzną fosą oraz 
murami. Pałac Królewski, sala audytorium  
i inne budynki w wewnętrznym mieście były 
otoczone kolejnym wąskim murem. Nocleg  
w hotelu.

DZIEŃ 13: DAMBULLA – MATALE – KANDY

Śniadanie. Rano przejazd do Kandy. Po drodze 
odwiedzimy Ogrody Przypraw w Matale. Kan-
dy– stolica wzgórz, zabytek światowego dzie-
dzictwa. Była ostatnią twierdzą królów Sinhala 
podczas rządów Portugalskich, Holenderskich 
i Brytyjskich. Ostatecznie oddana Brytyjczy-
kom w 1815 r. Dla wyznawców buddyzmu na 
Sri Lance i na całym świecie, Kandy jest jednym 
z najświętszych miejsc, jako że mieści się tutaj 
„Dalada Maligawa”– Świątynia Świętego Zęba 
Buddy. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 14: KANDY – NUWARA ELIYA
Po śniadaniu przejazd do Nuwara Eliya, które 
jest jednym z najbardziej popularnych górskich 
resortów na Sri Lance, jako że posiada ożywczy 
klimat i przepiękne krajobrazy. Jest również 
głównym centrum produkcji herbaty. Położona 
jest tu najwyższa góra Sri Lanki– Pidurutala-
gala (2524 m. n.p.m.), oraz znajduje się jedno  
z najlepszych 18– dołkowych pól golfowych  
w południowej Azji. Po drodze odwiedzimy 
Królewski Ogród Botaniczny Perdaeniya. 
Ogród Botaniczny początkowo funkcjonował 
jako ogród przyjemności króla. Zajmuje 147 
akrów i posiada ogromną różnorodność drzew, 
roślin i kwiatów. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 15: NUWARA ELIVA – KITHULGALA 
– KALUTARA
Śniadanie. Rano przejazd do Kalutara przez Ki-
thulgala. Dzień odpoczynku. Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 16: KALUTARA – KOLOMBO  
– WARSZAWA
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Wylot do 
Polski. Przylot do kraju, zakończenie imprezy.
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DZIEŃ 1: WARSZAWA – DELHI 
Spotkanie na lotnisku na 2 godz. przed wylo-
tem. Odprawa paszportowo-bagażowa, wylot 
do Delhi przez jeden z portów europejskich.

DZIEŃ 2 DELHI
Przylot do Delhi, spotkanie powitalne z lokal-
nym kontrahentem, a następnie transfer do 
hotelu na krótki wypoczynek. Czas na odpo-
czynek oraz indywidualne zwiedzanie miasta. 

DZIEŃ 3: DELHI
Śniadanie. Następnie zwiedzani Starego Delhi 
(Szahdżahanabad). Zwiedzanie Starego Delhi 
zawiera atrakcje takie jak: majestatyczny Czer-
wony Fort – XVII–wieczna forteca, jest to rów-
nież symbol uzyskania niepodległości w 1947 
roku i uwolnienia się spod panowania Wielkiej 
Brytanii;  największy meczet Indii Dżama Mas-
dżid wybudowanego przez Szahdżahana;  Raj 
Ghat – miejsca kremacji Mahatmy Gandhiego. 
Popołudniu transfer na stację kolejową Safdar-
jung, gdzie zostaniecie Państwo powitani jak 
Maharadża i Maharani. Wycieczka rozpoczy-
na się od prezentacji  wszystkich udogodnień, 
jakie czekają na Państwa w pociągu, a także 
informacje na temat ochrony, bezpieczeństwa. 
Przed kolacją chwila na powitalnego drinka, na-
stępnie wystawna kolacja powitalna. 

DZIEŃ 4:  DŻAJPUR
Około godz. 3:30 rano pociąg wyruszy do Dżaj-
puru. Planowany przyjazd na miejsce o godz. 
8:00. W trakcie śniadanie w wagonie restaura-
cyjnym. Śniadanie w restauracji pociągu. Zwie-
dzanie Różowego Miasta – nazwa pochodzi od 

koloru na jaki kazano pomalować miasto dla 
uczczenia wizyty księcia Alberta (kolor różo-
wy to kolor powitalny). Pierwszy przystanek 
to Hawa Mahal, czyli Pałac Wiatrów pochodzi 
z 1799 roku. Został wzniesiony w celu umoż-
liwienia damom dworu obserwowanie życia 
codziennego miasta, tak żeby same nie były 
widziane – w fasadzie budowli znajduje się 953 
małych okien. Następną atrakcją jest Dżantar 
Mantar – największe z pięciu obserwatorium 
maharadży Dżaj Singha. Wycieczka do Fortu 
Amber, znajdującego się 11 km od Dżajpuru,  
z możliwością przejażdżki na słoniach po wzgó-
rzu, na którym fort jest usytuowany. Lunch 
będzie zaaranżowany w Forcie Amber. Powrót 
do pociągu, czas na wypoczynek. Wieczorem 
kolacja w wagonie restauracyjnym.

DZIEŃ 5: SAWAI MADHUPUR
Około godz. 5:30 rano pociąg wyruszy do Sa-
wai Madhopur, przyjazd na miejsce ok. godz. 
10:20. W trakcie śniadanie. Wyruszamy na 
wycieczkę po Parku Narodowym Rantham-
bore który został objęty programem ochrony 
tygrysów (Project Tiger). W trakcie pobytu 
zobaczymy nie tylko tygrysy, również gazele, 
pantery, dziki, jelenie i ponad 300 gatunków 
ptaków. Powrót do Płacu na szynach. Czas na 
lunch i odpoczynek. Przejazd do Chittorgarh, 
kolacja w wagonie restauracyjnym. Przejazd  
w kierunku Udajpuru. 

DZIEŃ 6:  UDAJPUR
Przyjazd do Udajpuru w godzinach porannych– 
miasta zwanego Wenecją wschodu, uważa-
nego także za centrum sztuki, rzemiosła i ma-

Jeden z najbardziej luksusowych pociągów świata. Prawdziwy pałac na kołach, dopracowa-
ny nawet w najmniejszych szczegółach - od eleganckich liberii służby po luksusowe kosmetyki  
w łazienkach pasażerskich, od kryształowych żyrandoli i rzeźbionych sufitów po perskie dywany  
i indyjskie jedwabie. Przejazd pociągiem po Radżastanie to szansa na zapoznanie się z jego za-
bytkowymi pałacami i fortami, przez legendarną Agrę i rezerwaty przyrody.  Pociąg składa się  
z 14 wagonów nazwanych imionami władców Radżastanu. Niektóre wagony to prawdziwe zabytki  
i dzieła sztuki – w pełni odrestaurowane i dostosowane do potrzeb Pasażerów. Niegdyś służyły 
do podróży maharadżom. W wagonach znajdują się luksusowo wyposażone przedziały sypialne  
z klimatyzacją, kanałem muzycznym, TV sat, łączem internetowe, łóżkiem lub 2 łóżkami, biur-
kiem, szafkami, wc, łazienką z prysznicem (niektóre mają także wanny). W pociągu znajdują się 
również salony  przeznaczone do wypoczynku, biblioteczka z codzienną prasą,  bar (alkohole  
z całego świata), 2 eleganckie restauracje (kuchnia międzynarodowa, indyjska, chińska), salon 
kosmetyczno-fryzjerski.

Indie z okien  
luksusowego pociągu
PALACE ON WHEEL – PAŁAC NA SZYNACH
Zapraszamy do podróży luksusowym pociągiem w najbliższych terminach gwarantowanych:  

6, 13, 20, 27.11.2013, 4 I 11.12.2013, 8, 15, 22, 29.01.2014, 5, 12, 19 I 26.02.2014, 5, 12, 19 I 

26.03.2014.

Cena już od 4595 USD

11 dni11 dni
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larstwa.  Śniadanie. wizyta w Pałacu Miejskim, 
usytuowanym nad Jeziorem Pichola. Każdy 
kolejny Maharadża dobudowywał nowe ele-
menty, dzięki temu powstał ten unikalny kom-
pleks. Lunch w Hotelu Palace. Wizyta w Galerii 
Crystal. Rejs łodzią po Jeziorze Pichola. Powrót 
do pociągu. Czas na odpoczynek. Około 16 po-
ciąg wyruszy w stronę Jaisalmer. Wieczorem 
uroczysta kolacja.

DZIEŃ 7: JAISALMER
Przyjazd do Jaisalmer ok. godz. 9:00. Śnia-
danie. Zwiedzanie kolejnego malowniczego 
miasta otoczonego pustynią i malowniczymi 
wydmami. Kilkugodzinny przejazd z widokiem 
na tutejsze uprawy, pojedyncze wioski, koloro-
wo ubranych mieszkańców, stada wielbłądów 
i innych zwierząt. wizyta w Forcie Miejskim 
– najbardziej okazałej budowli wzniesionej 
na wzgórzu, nazywanej lokalnie Sonar Quila. 
Budowla z której rozpościera się wspaniała 
panorama na miasto służy obecnie jako cen-
trum handlowe z licznymi sklepami i kramami. 
W środku znajduje się Świątynia Jain. Przy-
ozdobiona jest rzeźbami ludzi i zwierząt, po-
siada szczególną wartość dla archeologów. 
Następnie zwiedzanie budynków zwanych 
Havelis, zbudowanych przez bogatych kupców. 
Pomimo upływu lat znajdują się w świetnym 
stanie. Najbardziej znane to Patwon–ki i Sa-
lim–Singh–ki, charakterystyczne ze względu 
na liczne rzeźbienia na elewacjach oraz liczne 
dekoracje. Późnym południem wycieczka na 
skraj pustyni Thar, przejażdżka wielbłądem 
podczas zachodu słońca. Powrót do pociągu, 
kolacja. Wyjazd z Jaisalmer ok. 23:30. Przejazd 
w stronę Jodhpur.

DZIEŃ 8: JODHPUR
Przyjazd do Jodhpur ok. godz. 7:00 rano. Śnia-
danie. Zwiedzanie drugiego co do wielkości 
miasta Radżastanu. Zwiedzanie Fortu Meh-
rangarh zbudowanego praktycznie nad mia-
stem. Fantastyczna panorama na całą starą 
dzielnicę, gdzie dominują domy pomalowane 
na niebiesko, co symbolizowało przynależność 
do najwyższej kasty w społeczeństwie. W trak-
cie lunch w 5 gwiadkowym hotelu. Po lunchu 
powrót do pociągu. Kolacja w wagonie restau-
racyjnym. Wyjazd z Jodhpur ok. godz. 16:30– 
przejazd w kierunku Bharatour.

DZIEŃ 9: BHARATPUR– AGRA
Przyjazd do Bharatour ok. 5:00 rano. Śnia-
danie. Następnie przejazd do Parku Narodo-
wego Keoladeo Ghana. Bharatpur zapewnia 
schronienie bogatej różnorodności gatunków 
ptaków z całego świata. Około 380 gatunków 
ptaków można odnaleźć na terenie 29 km2. 
Bharatpur jest tymczasowym schronieniem 
takich ptaków jak żurawie, kormorany, czaple, 

wężówki, bociany, gęsi, kaczki, orły, jastrzę-
bie, pliszki, białorzytki, muchołówki, trznadle, 
skowronki, warzęchy, zimorodki, sowy oraz 
świergotki. Powrót do pociągu, wyjazd o 8:45 
w kierunku Agry. Przyjazd na miejsce o godz. 
11:00. . Weźmiecie Państwo udział w wyciecz-
ce po Agrze – mieście Mogołów. W Agra, od-
wiedzicie Tadż Mahal (1631 – 1653), arcydzie-
ło architektury zbudowane z białego marmuru, 
postawione przez Szachdżachara i poświęcone 
pamięci jego ukochanej żony – Mumtaz Mahal. 
Zbudowanie pałacu pochłonęło 22 lata znojnej 
pracy 20 tysięcy robotników by skonstruować 
Tadż Mahal. Piękno pałacu jest zniewalające 
i odzwierciedla piękno architektury okresu 
mogolskiego, jakby wyciągnięto wprost z ba-
śni. Po Tadż Mahal, przyjdzie pora by zwiedzić 
fort Agra, wybudowany wzdłuż rzeki Jamu-
ny rozciągnięty na prawie 2,5 km. Kolosalne 
mury fortu wyrastają na 20 metrów . Cały fort 
otoczony jest fosą. Wysokie blanki fortu Agra 
rzucają zbawczy cień na posiadłości szlachty 
oraz książąt, pobudowanych wzdłuż brzegu 
rzeki. Lunch w hotelu. Wieczorem powrót do 
pociągu. Kolacja. Wyjazd z Agry ok. 19:30,  
w kierunku Delhi.

DZIEŃ 10: DELHI
Przyjazd do Delhi ok. godz. 4:00 rano. Wykwa-
terowanie z pociągu, transfer fo hotelu. Popo-
łudniu zwiedzanie Nowego Delhi, W Nowym 
Delhi, przejazd obok Parlamentu, budynków 
rządowych, Dżanpath, Rashtrapati Bhawan 
oraz Bramy Indii. Brama Indii zbudowana zo-
stała jako pomnik 70000 żołnierzy indyjskich 
poległych w I wojnie światowej. Odwiedzą 
Państwo także  XII–wieczny Qutab Minar. Wy-
soki na 72 metry, przy podstawie szeroki na 14 
metrów, zwęża się ku górze by przy sklepieniu 
zatrzymać się na niecałych 3 metrach. Cała 
wieża żłobiona jest wstęgami inskrypcji, a czte-
ry balkony podtrzymywane są przez wyrafino-
wanie ozdobione wsporniki. Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 11: DELHI – WARSZAWA
Śniadanie, transfer na lotnisko. Wylot do kraju 
przez jeden z portów europejskich. Przylot do 
Warszawy, zakończenie imprez.



32
Aktualne terminy i ceny na
www.twojepodroze.com.pl

DZIEŃ 1: WARSZAWA – BANGALORE
Spotkanie na lotnisku na 2 godz. przed wylo-
tem. Odprawa paszportowo– bagażowa, wylot 
do Bangalore przez jeden z portów europej-
skich.

DZIEŃ 2: BANGALORE
Przylot do Bangalore, spotkanie powitalne  
z lokalnym kontrahentem, a następnie transfer 
do hotelu na krótki wypoczynek. Czas na odpo-
czynek oraz indywidualne zwiedzanie miasta. 
Bangalore to stolica Karnataki, południowo– 
zachodniego stanu, który ma wiele do zaofe-
rowania– od połyskujących w słońcu piasków 
wybrzeża po Wspaniałe ruiny Hampi i bogac-
twa pałacu w Majsurze. Nocleg.

DZIEŃ 3: BANGALORE
Śniadanie. Czas na odpoczynek. W godzinach 
popołudniowych wykwaterowanie z hotelu  
i przejazd do Taj West End hotel, gdzie odbę-
dzie się prezentacja wszystkich udogodnień, 
jakie czekają na Państwa w pociągu, a także 
informacje na temat ochrony, bezpieczeństwa. 
Kolejnym punktem jest wizyta w galerii sztuki 
Chitrakala Parishad. Wieczorem specjalnie dla 
wszystkich pasażerów odbędzie się tradycyjny 
show. Ok. godz. 20:00 przejazd na dworzec, 
gdzie zostaniecie Państwo powitani w trady-
cyjny hinduski sposób, a następnie zakwate-
rowani w odpowiednich kabinach pociągu. 
Następnie kolacja. Wyjazd do Mysore, który 
trwa ok. 2 godz. 

DZIEŃ: 4 MYSORE/ KABINI/ BANDIPUR
Śniadanie w restauracji pociągu. Ok. 10 przy-
stanek w Kabini, Parku Narodowym , miejscu 
które kiedyś było zwierzyńcem Maharadżów. 
To idealne miejsce aby podejrzeć w naturalnym 
środowisku takie zwierzęta jak tygrysy, leopar-
dy, słonie. To miejsce to również Dom dla po-
nad 300 gatunków ptaków. W trakcie pobytu 
w Parku zaaranżowany zostanie lunch, a także 
safari realizowane na Łodzi. Kolacja i nocleg  
w Jungle Lodge.

DZIEŃ 5: MYSORE (MAJSUR)
Śniadanie i wyjazd do Majsuru. Ok. 11:30 
wsiadamy ponownie do pociągu Złoty Rydwan  
i ruszamy w dalsza podróż. W trakcie lunch  
w wagonie restauracyjnym. Około 15:00 do-
jeżdżamy do Majsuru, gdzie w Srinagapatna-
mie, dawnej stolicy sułtana Tipu, przetrwały 
pozostałości fortu i letniej rezydencji królew-
skiej, Daria Daulat. Pałacowe wnętrza zacho-
wały się w idealnym stanie, a całość otaczają 
piękne ogrody. Około godz. 19:00 dotrzemy 
do Ogrodów Brindavan, gdzie obejrzymy show 
kulturalne jedząc smaczną tradycyjną kolację. 
Późnym wieczorem powrót do pociągu.

DZIEŃ 6: HASSAN
Wyruszamy w podróż do Hassan, w trakcie 
śniadanie.  To idealne miejsce wypadowe dla 
wycieczek do dżinijskiego ośrodka pielgrzym-
kowego Srawanabelagola i misternie zdobio-
nych świątyń Hojsalów  w Belurze i Halebidzie. 

Wyrusz w egzotyczną podróż jednym z najmłodszych luksusowych pociągów w Indiach, który zo-
stał wyprodukowany w 2008 r. Jego nazwa nawiązuje do chariot -słynnego kamiennego rydwanu 
naturalnej wielkości w Hampi w stanie Karnataka. Określenie „golden to natomiast nawiązanie 
do luksusowych wnętrz wagonów i do złóż złota w Karnatace. Pociąg składa się aż z 18 wagonów ( 
11 pasażerskich nazwanych imionami kolejnych dynastii władających Karnataką: Kadamba, Hoy-
sala, Rastrakota, Ganga, Chalukya, Bhahamani, Adhilshahi, Sangama, Shathavashna, Yudukula 
and Vijayanagar). Dwa wagony restauracyjne o nazwach Nala i Ruchi to miejsca, gdzie serwowa-
ne są dania kuchni indyjskiej i międzynarodowej. W pociągu również bar Madira (szeroki wybór 
alkoholi, zarówno lokalnych jak i światowych). W pociągu znajdują się gabinety kosmetyczne i od-
nowy biologicznej, siłownia oraz centrum konferencyjne dla ok. 30 uczestników. Przedział sypial-
ny wygląda jak pokój w eleganckim hotelu. Są tu wspaniałe meble, zasłony, dywany i tapicerka z 
najwyższej jakości materiałów, są wygodne łóżka, przy nich stoliczki, lampki nocne. Do dyspozycji 
pasażerów przedziały 1, 2 lub 3-osobowe z biurkiem, łączem internetowym, telewizorem LCD (6 
kanałów satelitarnych), DVD, panoramicznym oknem i elegancką łazienką. Przedziały są codzien-
nie sprzątane, możliwy room service.

Indie z okien  
luksusowego pociągu
GOLDEN CHARIOT – ZŁOTY RYDWAN
Pociąg wyrusza w niedzielę, więc zapraszamy do podróży luksusowym pociągiem w najbliższych 

terminach gwarantowanych: 9.12.2013, 20.01.2014, 3 i 17.02.2014, 3 i 17.03.2014. 

Cena już od 4240 USD

11 dni11 dni
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Do Srawanabelagola prowadzi 700 schodów 
(będzie można zostać w pociągu na czas po-
święcony na wejście na górę). Powrót na lunch, 
następnie zwiedzanie Belur i Halebid. Wieczo-
rem powrót do pociągu, aby wyruszyć do Ho-
spet. Kolacja.

DZIEŃ 7: HOSPET
Przyjazd do Hospet w godzinach porannych. 
Śniadanie w wagonie restauracyjnym. Następ-
nie wyruszymy na zwiedzanie Hampi, opusz-
czonego miasta które leży na brzegach rzeki 
Tungabadhra. Od XIV w. było stolicą wspania-
łego państwa Widżajanagaru. Odsłonięto tu 
jedne z najcenniejszych indyjskich wykopalisk 
(Świątynia Wittala), którą odwiedzimy. W rezy-
dencji królewskiej zobaczymy pozostałości Lo-
tus Mahal i sklepione pomieszczenia stajni sło-
ni. W trakcie zwiedzania powrócimy na lunch 
do pociągu. Odwiedzimy również lokalny bazar 
z rękodziełami. Kolacja i nocleg w pociągu.

DZIEŃ 8: BADAMI
Ok. 5 rano pociąg wyruszy w dalszą trasę do 
Badami. Przyjazd ok. 8:30. Po śniadaniu wyru-

szymy na zwiedzanie Patadakal, które zostało 
wpisane na listo Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, słynące z 10 wielkich sanktuariów. 
Następnie odwiedzimy fort Badam i groty 
świątynne.  W trakcie powrót na lunch do po-
ciągu. Około godz. 14:00 wyruszamy w stronę 
Goa. W trakcie podróży pasażerowie mogą 
zjeść kolację, skorzystać ze Spa, Sali gimna-
stycznej.

DZIEŃ 9: GOA
Po śniadanie wykwaterowanie z pociągu  
i transfer do hotelu. Czas na wypoczynek na 
plaży.

DZIEŃ 10: GOA
Śniadanie w hotelu, czas na wypoczynek w ho-
telu.

DZIEŃ 11: GOA – WARSZAWA
Śniadanie, transfer na lotnisko. Wylot do kraju 
przez jeden z portów europejskich. Przylot do 
Warszawy, zakończenie imprez.



Położenie
Wspaniały hotel położony niedaleko plaży w Calangu-

te nad Morzem Arabskim w północnej części najsłyn-

niejszego regionu turystycznego Indii – Goa. Jest to

idealne miejsce dla tych, którzy chcą chłonąć niezwy-

kłość tego tropikalnego raju na ziemi oraz poznać kul-

turę mieszkańców Goa. Hotel znajduje się 45 km od

lotniska oraz 22 km od stacji kolejowej Thivim. 

Pokoje
44 pokoje wyposażone w eleganckie tradycyjne meble

charakterystyczne dla kultury Goa. W każdym pokoju

klimatyzacja, minibar (za dopłatą), ekspres do kawy,

telewizja satelitarna, sejf, taras, prysznic, a w pokojach

o wyższym standardzie także jacuzzi oraz okna z wi-

dokiem na morze (za dopłatą).

Do dyspozycji gości
Basen, przy basenie bar (kolorowe drinki pite w wo-

dzie jako dodatkowa atrakcja), sala gimnastyczna, Wi-

-Fi (za dopłatą), bar i restauracja 'Blue Bistro', salon

urody, centrum masażu oraz SPA. Istnieje także moż-

liwość wymiany waluty na miejscu oraz otrzymania

wszelkiej niezbędnej pomocy. Obsługa hotelowa jest

znana z tradycyjnej gościnności Goa i z pewnością za-

dba o jak najlepszy pobyt gości w hotelu. 

Położenie
Hotel położony przy pięknej plaży Calangute 17 km od

miasta Panadżi. Złote piaski, lazurowe morze, zielone

palmy, łagodna bryza oraz niezwykłe lokalne zabytki

przyciągają Turystów z całego świata na niepowtarzal-

ne wczasy. Lokalizacja hotelu pozwala na pełen relaks,

ale również dostarcza wielu wrażeń.

Pokoje
W eleganckich komfortowych pokojach znajduje się

klimatyzacja, łazienka, minibar, lodówka, ekspres do

kawy/herbaty, telewizja kablowa/satelitarna. Dodatko-

wą atrakcją są domki letniskowe na plaży (za dopłatą).

Utrzymane w tradycyjnej stylistyce Goa przeznaczone

są dla par. Takie zakwaterowanie stwarza romantycz-

ny klimat i wzbogaca intymne chwile spędzone we

dwoje. 

Do dyspozycji gości
Basen hotelowy z parasolami oraz leżakami, wieczory

przy grillu, muzyka na żywo, wspaniały ogród, nurko-

wanie, salon urody, kurs mini golfa, mini bazar, ka-

wiarnia, gry i zabawy. W pobliżu znajduje się wiele ba-

rów, restauracji, które stanowią dodatkową rozrywkę

dla gości hotelu. Możliwość wymiany waluty oraz re-

zerwacji biletów na miejscu. 

PARADISE VILLAGE RESORT Goa

RESORT TERRA PARISO Goa
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Położenie
Hotel znajduje się na malowniczej plaży w południo-

wej części regionu Goa. Położony przy wspaniałych

tropikalnych ogrodach ciągnących się wzdłuż plaży

Mobor. Zbudowany z kolonialnym rozmachem stano-

wi ekstrawagancką mieszankę tradycji oraz egzotyki.

Oddalony od lotniska o 45 km, od stacji kolejowej

o 20km.

Pokoje
Hotel oferuje różne kategorie pokoi. Wszystkie są od-

powiednio wyposażone i zadbane. W każdym znajdu-

je się ekspres do kawy/herbaty, telewizja kablowa, mi-

nibar i mini sejf.

Do dyspozycji gości
Basen (także brodzik dla dzieci), centrum SPA, sauna,

salon urody, kasyno, pokój gier, plac zabaw dla dzie-

ci, tenis, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, badmin-

ton, piłka wodna, sala gier i zabaw. Na terenie hotelu

znajdują się bar przy basenie oraz restauracja na świe-

żym powietrzu. Profesjonalna i życzliwa obsługa do-

kłada wszelkich starań, żeby Goście hotelu spędzili

czas miło i aktywnie. 

Położenie
Luksusowy stylowy hotel położony niedaleko

międzynarodowego lotniska Trivandrum. Cudowna

plaża, egzotyczna roślinność oraz wysmakowana

elegancja i profesjonalizm usług to idealna odpowiedź

na wypoczynkowe oczekiwania Gości. 

Pokoje
Piękne przestrzenne pokoje o najwyższym standardzie

to spełnienie marzeń o wakacjach w tropikalnym raju.

W każdym pokoju - prywatny balkon z niezwykłym

widokiem na lazurowe morze, łazienka, telewizja,

odtwarzacz DVD, minibar, ekspres do kawy/herbaty,

sejf. Pełen komfort i satysfakcja gwarantowane.

Do dyspozycji gości
Basen z widokiem na morze, centrum Spa, zabiegi

lecznicze, sala fitness, restauracja, bary, kawiarnia,

biblioteka, kwiaciarnia, ogród, siatkówka plażowa,

sporty wodne, tenis stołowy, sala konferencyjna,

punkt wymiany walut, pralnia, pomoc medyczna na

wezwanie. Wspaniałe położenie i jakość usług sprawi,

że to będą niezapomniane wczasy. Dodatkowo

istnieje możliwość zorganizowania ceremonii ślubnej,

która będzie jak z bajki.

LEELA BEACH RESORT Kerala

HOLIDAY INN GOA Goa
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Położenie
Hotel położony przy malowniczej plaży w Kovalam,
zaledwie kilka kroków od morza. Złoty piasek, lazuro-
we wody i tropikalna roślinność tworzą wspaniałe wa-
runki na udany wypoczynek. Zaciszne miejsce sprawia,
że można wreszcie odetchnąć pełną piersią i rozkoszo-
wać się błogim lenistwem.

Pokoje
Komfortowe, elegancko urządzone pokoje pozwalają
w pełni cieszyć się pobytem w hotelu. Z prywatnych
balkonów roztacza się widok na piękną okolicę, plażę
lub basen. W pokoju znajduje się łazienka, klimatyza-
cja, lodówka, minibar, telewizja kablowa, telefon, do-
stęp do Internetu.

Do dyspozycji gości
Baseny, bar przy basenie, sala gimnastyczna, salon
urody, sklepiki, restauracje, różne sporty, zajęcia na
plaży, łowienie ryb, pokazy kulturalne, muzyka na ży-
wo, pokazy kulinarne, wynajem samochodów, cen-
trum biznesowe, kawiarenka internetowa, punkt wy-
miany walut, pralnia, pomoc medyczna na wezwanie,
całodobowy room service oraz inne udogodnienia
i atrakcje, które umilą wypoczynek.
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Położenie

Pokoje

Do dyspozycji gości



Położenie
Ośrodek znajduje się przy plaży Chowara, 9 km od
słynnej Kovalam Beach, wśród tropikalnej zieleni, tuż
przy plaży obmywanej lazurowymi wodami. Piękna
spokojna okolica i wspaniała bujna flora tworzą egzo-
tyczny azyl i znakomite miejsce dla szeregu terapii oraz
zabiegów leczniczych. To pierwszy na świecie ośrodek,
gdzie na szeroką skalę stosuje się medycynę niekon-
wencjonalną – ayurveda. 

Pokoje
Komfortowe pokoje, stylowo urządzone, pomagają
w osiągnięciu relaksu i zadowolenia. Wyposażone
w klimatyzację, wentylator, łazienkę (suszarka na ży-
czenie), telewizję kablową/satelitarną, telefon. Z pry-
watnych balkonów goście mogą podziwiać ogród,
plażę, morze lub otoczenie basenu. 

Do dyspozycji gości
2 baseny (jeden zewnętrzny, parasole), centrum Spa,
restauracja, bar, ogród, salon urody, sklepiki, dostęp
do Internetu, centrum biznesowe, możliwość zorgani-
zowania bankietu, punkt wymiany walut, pralnia, par-
king, pomoc medyczna na wezwanie, wielojęzyczny
personel, całodobowy room service. Goście mogą li-
czyć na wspaniałe wrażenia, bo każdy dzień w tym
miejscu to prawdziwa radość.

Program odmładzania
Terapia polega na serii masaży za pomocą rąk i stóp
oraz specjalnych olejków i kremów. Stosuje się kąpiele
lecznicze i zażywa odpowiednie medykamenty. Celem
terapii jest odmłodzenie ciała, ducha oraz umysłu,
a także ujędrnienie skóry, wzmocnienie systemu. Dzię-
ki tym zabiegom można osiągnąć idealne zdrowie
i długowieczność. 

Program oczyszczenia
Terapię stosuje się w celu oczyszczenia ciała i zacho-
wania równowagi między vatha, pitha oraz kapha (ty-
py energii organizmu), którą można osiągnąć za po-
mocą odpowiednich zabiegów – panchakarma i swe-
dakarama. Program zawiera cykl masaży, kąpiele lecz-
nicze, kuracja ziołowa, zabiegi snehapanam, nasyam,
vireachanam (lecznicze oczyszczenie) oraz snehava-
sthi, dhara, pizhichil, njavarakizhi, karnapooranam,
tharpanam, sirovasthi. 
Przed przystąpieniem do terapii należy oczyścić orga-
nizm. Elementy niezbędne, żeby móc właściwie roz-
począć kurację to: 
– oczyszczenie umysłu i ciała
– usuwanie toksyn
– upuszczanie krwi 

Program zarządzania stresem
Człowiek stale zmaga się ze stresem, który narusza
równowagę hormonalną i powoduje zaburzenia psy-
chosomatyczne (nadciśnienie, wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, choroba niedokrwienna serca, cukrzy-
ca, astma oskrzelowa, migrena, reumatoidalne zapa-
lenie stawów). Terapia opiera się na jodze z medytacją
oraz kompleksowym systemie ayurveda. Pozwala za-
rządzać stresem, a także oczyszcza ciało i umysł. Pod-
stawowe elementy terapii to – joga, medytacja, masa-
że odmładzające, terapia odmładzająca, lecznicze ką-
piele ziołowe, spożywanie ziół, zabiegi dhara, njavara-
kizhi, thalam. 
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Położenie
Hotel położony przy aksamitnej białej plaży w samym
sercu bujnego tropikalnego ogrodu. Znajduje się zale-
dwie 23 km od międzynarodowego lotniska. Pobyt
w hotelu jest znakomitą okazją do podziwiania trady-
cyjnej architektury regionu. Morska bryza i szum palm
pomogą się odprężyć i rozsmakować w rajskiej atmos-
ferze.

Pokoje
Wspaniale urządzone pokoje oraz domki (za dopłatą)
spełnią oczekiwania najbardziej wymagających gości.
W przestrzennych pokojach znajduje się klimatyzacja,
łazienka, wygodne meble, minibar, telewizja satelitar-
na, telefon, ekspres do kawy/herbaty. 

Do dyspozycji gości
Baseny, brodzik dla dzieci, jacuzzi, taras słoneczny, pa-
rasole, restauracja, sala fitness, sklepiki, wynajem sa-
mochodów, możliwość zorganizowania wycieczek,
bibliotek, gry i zabawy, pokazy kulturalne, muzyka na
żywo, możliwość zorganizowania bankietu, sala kon-
ferencyjna, tradycyjna medycyna oraz inne atrakcje.

Program odmładzania
Terapia odmładzająca w systemie ayurveda (medycyna
niekonwencjonalna) pomaga w osiągnięciu długo-
wieczności, poprawia pamięć, intelekt, pobudza zdro-
wie, młodość, pozytywnie wpływa na cerę, głos, zmy-
sły oraz ruchliwość. Głównym celem terapii jest pod-
trzymywanie młodości ciała i ducha przez całe życie.
W skład terapii wchodzą – ogólny masaż ciała, kąpie-
le lecznicze, joga, lekarstwa oraz napoje lecznicze
(dawkowane według wskazówek lekarza), specjalna
dieta oraz zabiegi takie jak pizhichil, shirodhara, podi-
kizhi, ksheeradhara, njavarakizhi.

Program redukowania stresu
Terapia adresowana do osób cierpiących z powodu fi-
zycznego i psychicznego stresu. Pomaga zwalczyć
bezsenność, problemy z koncentracją, przemęczenie,
bóle głowy i ogólną słabość. Terapia czyni cuda
i z pewnością docenią jej efekty osoby, które pracują
przy komputerze, często podróżują lub pracują do
późnej nocy. 
W terapii stosuje się masaże według zaleceń leka-
rza – shirodhara, njavarakizhi, kati vasthi, nasyam, pi-
chu, thalam. Klienci przechodzą na specjalną dietę
i zażywają odpowiednie leki (napoje lecznicze) oraz
ćwiczą jogę. 
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