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INDIE W PIGUŁCE  
PÓŁNOC I POŁUDNIE 

 
 

Cena: 9 950 PLN/os. 
 
 

CZAS TRWANIA: 18 dni 
SEZON WYJAZDU:  od września do kwietnia (najlepiej listopad/grudzień-luty) 

 
Wyruszamy do północnych i południowych Indii, by poznać najwspanialsze, choć tak odmienne miejsca tego 
ogromnego i zróżnicowanego kraju. Na północy zobaczymy najsłynniejsze zabytki i zetkniemy się z bogatą 
hinduską kulturą. Na południu poznamy zupełnie inne oblicze Indii – zieloną Keralę, kolorowe świątynie i 
ciągnące się kilometrami plaże. Na początku wyprawy będziemy podziwiać Taj Mahal - jeden z obecnych 
cudów świata, zwiedzimy Różowe Miasto, a w Khajuraho zobaczymy słynne płaskorzeźby znane z 
Kamasutry. W świętym mieście Varanasi będziemy świadkami obrzędów palenia ludzkich zwłok.  
 
Następnie przeniesiemy się do południowych Indii, które słyną ze wspaniałych zabytków, pięknej przyrody, 
uśmiechniętych oraz przyjaznych mieszkańców. Podczas tej części wyprawy będziemy odpoczywać na 
rajskich plażach, zgłębimy tropikalne lasy, poznamy obfitość korzennych przypraw, przejedziemy 
malowniczymi drogami wśród plantacji herbaty oraz pól ryżowych.  
 
Przede wszystkim zaś przekonamy się, że Indie to coś więcej…  
To nie będzie zwykła podróż, to podróż w głąb siebie. 

 
 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYJAZDU 
 
Rozpoczęcie wyprawy: Delhi, zakończenie wyprawy: Trivandrum 
 
  

1 dzień: WARSZAWA  – DELHI 
Wylot do Delhi. Lądowanie w Indiach w nocy. Transfer do hotelu. Nocleg. 
   

2 dzień: DELHI – JAIPUR 
Delhi jest ponad 12-milionową stolicą Indii, wiecznie zakorkowaną, przeludnioną, zanieczyszczoną, 
chaotyczną aglomeracją. Ulice pełne są bezdomnych i chorych, brudu i świętych krów. Delhi, tak jak Indie, 
albo się kocha albo nienawidzi… Dlatego na wszelki wypadek sugerujemy jednak nie pozostawać tu zbyt 
długo, więc już dziś wyruszamy dalej do Jaipuru, czyli „Różowego Miasta”. Zaś zwiedzanie Delhi 
ograniczymy do Qutub Minar. Na dziedzińcu tutejszego meczetu zobaczymy niezwykłą nigdy nie 
rdzewiejącą siedmiometrową żelazną kolumnę. Tradycja głosi, że objęcie jej oburącz stając tyłem do słupa, 
zapewni powodzenie we wszystkich planowanych przedsięwzięciach. 
  

3 dzień: JAIPUR  
Cały dzień zwiedzamy Jaipur i okolice. Stolica stanu Radżastan znana jest jako „Różowe Miasto”, gdyż tego 
właśnie koloru są zabudowania Starego Miasta. Zwiedzanie rozpoczniemy od znajdującego się poza 
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miastem obronnego fortu Amber z pięknymi salami pałacowymi, w tym najpiękniejszą Komnatą Luster. W 
towarzystwie małp będziemy tu podziwiać sztukę architektoniczną i zdobniczą dawnych Radżputów, 
wojowniczych władców tej niegościnnej krainy.   
Kontynuujemy zwiedzanie Jaipuru. Zobaczymy tu wizytówkę miasta, którą jest wspaniały Pałac Wiatrów o 
koronkowej fasadzie. Z jego okien kobiety na dworze maharadży mogły obserwować życie miasta. W sercu 
starego miasta zwiedzimy Pałac Maharadży – kompleks budowli pałacowych, ogrodów i  dziedzińców z 
misternie zdobionymi bramami. Na koniec zobaczymy XVIII-wieczne Obserwatorium Astronomiczne Jantar 
Mantar (UNESCO), na terenie którego  znajduje się m.in. największy na świecie zegar słoneczny i 
astrolabium. 
 

4 dzień: JAIPUR – AGRA   
Rano przejazd do Agry. Po drodze zwiedzanie wymarłego miasta Fatehpur Sikri, dawnej stolicy Wielkich 
Mogołów, które zostało opuszczone pod koniec XVI wieku. Zbudowany z miejscowego piaskowca kompleks, 
z przestronnymi dziedzińcami, rozległymi pałacami i otwartymi pawilonami, z kanałami i stawami jest 
doskonałym przykładem połączenia stylów architektury muzułmańskiej, hinduskiej i perskiej. 
 

5 dzień: AGRA – KHAJURAHO 
Rano wizyta w najsłynniejszym mauzoleum świata - Taj Mahal (nieczynne w piątki), nazywanym często 
„poematem w marmurze”. To pomnik wielkiej miłości jaką cesarz Shah Jahan darzył swoją przedwcześnie 
zmarłą, ukochaną żonę Mumtaz Mahal. Przez 18 lat około 20000 robotników pracowało nad konstrukcją i 
zdobieniami Taj Mahal. Legenda głosi, że cesarz kazał oślepić i obciąć ręce jej architektowi, aby już nigdy nie 
mógł powtórzyć dzieła tak doskonałego. 
Następnie zwiedzimy w Agrze monumentalny Czerwony Fort, który za wysokim murem obronnym kryje 
kunsztownie zdobione pałace, sale audiencyjne i ogrody. Z okien jednej z wież, uwięziony przez własnego 
syna cesarz Shah Jahan tęsknie spoglądał na Taj Mahal majaczący w oddali nad wodami rzeki Jamuny. 
 

6 dzień: AGRA – KHAJURAHO 
Przejazd pociągiem do Jhansi i transfer do Khajuraho. Po drodze zatrzymamy się w niewielkim 
klimatycznym miasteczku, położonym nieco poza utartymi szlakami - Orchha. Tu wolni od tłumu turystów 
będziemy podziwiać opuszczone i nieco zaniedbane forty i pałace położone pośród rozległej dżungli i 
otoczone w oddali górami.  
 

7 dzień: KHAJURAHO – PRZELOT DO VARANASI 
Rano zwiedzanie hinduistycznych i dżinijskich kompleksów świątyń bogato dekorowanych płaskorzeźbami 
przedstawiającymi różne aspekty życia, w tym również erotyczne sceny znane z Kamasutry. Przelot do 
Varanasi.  
  

8 dzień: VARANASI 
O wschodzie słońca wypływamy w rejs po Gangesie, podczas którego będziemy mogli obserwować 
pielgrzymów odprawiających ceremonie w świętej rzece.  Po powrocie i śniadaniu zwiedzanie miasta, 
spacer po ghatach - stopniach ciągnących się wzdłuż Gangesu, gdzie każdego ranka wierni dokonują 
rytualnych kąpieli oraz kremacji zwłok. Po Varanasi będziemy się poruszać rikszami. Po południu 
wybierzemy się na wycieczkę do Sarnath. To jedno z czterech najświętszych miejsc buddyzmu, w którym 
według tradycji Budda Siakjamuni wygłosił swoje pierwsze kazanie. Po powrocie wieczorem nad brzegami 
Gangesu będziemy świadkami ceremonii Aarti, która odbywa się o zachodzie słońca. Wtopimy się w 
rozmodlony tłum pośród pogrążonych w medytacji mędrców sadhu, w tle kadzideł, lampek i kwiatów. 
Ghaty (schodki do Gangesu) to doskonałe miejsce obserwacji uroczystości. 
 

9 dzień: VARANASI – PRZELOT DO BOMBAJU 
Po przylocie do Bombaju wybierzemy się na krótkie zwiedzanie miasta. Zobaczymy tu kilka świątyń, 
rezydencje gwiazd Bollywood, a także wybierzemy się na pobliską plażę. 
 

10 dzień: BOMBAJ – PRZELOT DO COCHIN 
Rano wybierzemy się promem do jaskiń na wyspie Elefantyna (nieczynne w poniedziałki). Po powrocie 
przelot do Cochin.  
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11 dzień: COCHIN 
Zwiedzanie Cochin – zobaczymy tu m.in. poportugalskie zabytki i synagogę, a wieczorem wybierzemy się na 
spektakl słynnego Tańca Kathakali.   
 

12 dzień: COCHIN – PERIYAR  
Rano przejazd do Periyar. Po drodze zwiedzanie plantacji przypraw. Po południu czas wolny na relaks. 
 

13 dzień: COCHIN – PERIYAR  
Dziś wybierzemy się łodzią na zwiedzanie malowniczego Parku Narodowego Periyar i Rezerwatu Tygrysów. 
Zamieszkuje go w stanie naturalnym ponad 1000 słoni i prawie 50 tygrysów. Ponadto żyją tu bizony, dzikie 
świnie, jelenie, specyficzne czarne langury nilgirskie, lamparty oraz wiele innych rzadkich zwierząt. 
Następnie czeka nas spacer po dżungli.  
 

14 dzień: PERIYAR – ALLEPPEY 
Przejazd do Allepey. Rozpoczęcie rejsu rozlewiskami Kerali. Popłyniemy tradycyjnymi, ale świetnie 
wyposażonymi na potrzeby turystów łodziami-domami, zwanymi „ketuvallam" lub łodziami ryżowymi, 
poprzez liczne rozlewiska, jeziora, zatoki i kanały, mijając wioski i miasteczka Kerali położone pośród pól 
ryżowych, palm kokosowych i soczystej zieleni, obserwując po drodze zwyczajne życie lokalnych 
mieszkańców. Tradycyjne łodzie budowano z desek z drzewa chlebowego, które wiązano sznurami z włókna 
kokosowego, bez użycia gwoździ. Dawniej przewożono nimi ryż i inne towary z wioski do wioski oraz 
przyprawy do bardziej oddalonych miejsc. Na noc nasza łódź zacumuje na środku jeziora, gdzie będziemy 
się upajać niezmąconą ciszą. Lunch i kolacja oraz nocleg na łodzi.  
 

15 dzień: ALLEPPEY – KOVALAM  
Śniadanie na pokładzie łodzi. Po dopłynięciu do portu przejazd do Kovalam położonego przy 17-
kilometrowym wybrzeżu z plażami. Panują tu idealne warunki do wypoczynku i kąpieli – wody są płytkie, a 
fale niewysokie. Po dotarciu na miejsce czas wolny na relaks.  
 

16 dzień: KOVALAM  
Wypoczynek na plaży.  
 

17 dzień: KOVALAM – TRIVANDRUM – WYLOT DO POLSKI 
Przejazd na lotnisko w Trivandrum. Wylot do Polski.  
 

18 dzień: LĄDOWANIE W WARSZAWIE 
Przylot do Warszawy. 
 
 

 

ŚWIADCZENIA: 
  

CENA OBEJMUJE: 
 
TRANSPORT:  
- przejazdy klimatyzowanymi pojazdami oraz lokalnymi środkami transportu  
- przeloty wewnętrzne na trasie: Khajuraho – Varanasi, Varanasi – Bombaj – Cochin 
- przejazd pociągiem w przedziale klimatyzowanym  
 
ZAKWATEROWANIE: 
- hotele 3* 
- 1 nocleg na łodzi 
 
WYŻYWIENIE: 
- śniadania 
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- lunch i kolacja na łodzi 
  
WYDARZENIA I OBSŁUGA NA MIEJSCU: 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
- licencjonowany polski pilot MK Tramping oraz przewodnicy lokalni  
  
INNE: 
- ubezpieczenie NW i KL oraz bagażu 
- wiza indyjska  

  
CENA NIE OBEJMUJE: 
  
- biletu lotniczego: Warszawa – Delhi, Trivandrum – Warszawa (ok. 2300-2500 PLN) 
- wyżywienia - oprócz śniadań (poza rejsem łodzią) - ok. 10-15 USD dziennie 
- opłat za fotografowanie i filmowanie 
- zwyczajowych napiwków 
- własnych wydatków 
- wycieczek fakultatywnych 

 


