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DZIEÑ 1 – przyjazd do Chennai

DZIEÑ 2 – Chennai – Mahabalipuram

DZIEÑ 3 – Pondicherry

Przyjazd do Chennai, zakwaterowanie w hotelu. Chennai 
jest stolic¹ stanu Tamil Nadu, oraz jednym z najwiêkszych 
miast Indii. Stanowi pe³ne kolorów centrum bran¿y 
filmowej nazywane równie¿ „Hollywood of India”. Po 
krótkim odpoczynku wybierzemy siê na zwiedzanie Chennai 
– odwiedzimy œwi¹tyniê Kapaleshvara w Mylapore, a tak¿e 
Fort St. George – s³ynny brytyjski bastion i bramy 
po³udniowych Indii. Powrót do hotelu. Nocleg.

Po œniadaniu, przejazd do Mahabalipuram, drugiej stolicy 
królów Pallava – Kanchipuruam. Zwiedzimy historyczne 
miejsca wybrze¿a, bêdziemy podziwiaæ m.in. staro¿ytny 
port, wspania³e rydwany oraz kamienne œwi¹tynie wykute w 
skale. Nastêpnie udamy siê do œwi¹tyni Shore, urokliwie 
po³o¿onej nad samym brzegiem morza, w otoczeniu 
bajecznych ogrodów na wzór staro¿ytnych zapisków. Ta 
wspania³a œwi¹tynia zosta³a zbudowana z kamiennych 
piaskowców w siódmym wieku. Po krótkiej przerwie, 
bêdziemy kontynuowaæ nasz¹ podró¿ do Pondicherry, 
dawnej kolonii francuskiej, gdzie czuæ tak¿e wp³ywy kultury 
portugalskiej. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

Tego dnia czeka nas ca³odniowa wycieczka po tradycyjnym 
mieœcie, podczas której odwiedzimy m.in Sri Aurobindo 
Ashram – g³ówn¹ pustelniê hinduistycznego guru jogi 
integralnej. Nastêopnie udamy siê do Auroville, zwanego 
„miastem jutra”, powsta³e w zamyœle twórców jako miasto 
uniwersalne, gdzie ludzie kilku narodowoœci mog¹ ¿yæ i 
mieszkaæ ze sob¹ w pokoju i harmonii. Nocleg w hotelu.

DZIEÑ 4 – Pondicherry – Tanjore 

DZIEÑ 5 – Tanjore – Madurai

DZIEÑ 6 – Madurai

Po œniadaniu zbiórka, przejazd do Tanjore. Przyjazd, transfer do hotelu, 
zakwaterowanie. Po odpoczynku zwiedzanie bajecznej œwi¹tyni oraz 
fortu Brihadeshwara (wpisanego na Œwiatow¹ Listê Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO) – zbudowanego przez króla Chola w X wieku. 
Wyj¹tkowa kopu³a tego wspania³ego fortu zosta³a sporz¹dzona z 
jednego bloku granitu, a jej waga wynosi a¿ 81 ton. Nastêpnie udamy siê 
do Thanjavur Palace&Museum. Ten znajduj¹cy siê w niewielkiej 
odleg³oœci od œwi¹tyni pa³ac zosta³ zbudowany przez Nayakas oko³o 
1550 roku. Dwie z wie¿ pa³acu s¹ widziane ze wszystkich czêœci miasta. 
W pa³acu bêdziemy mogli podziwiaæ: galeriê (z bogat¹ kolekcj¹ 
br¹zowych statuetek Chola z 9 i 12 wieku), bibliotekê oraz muzyczny 
hall. Powrót do hotelu. Nocleg.

Œniadanie, przejazd do Madurai. Zwiedzamy: Potê¿n¹ œwi¹tyniê Rock 
Fort, wysok¹ na 83 m., zbudowan¹ przez Pallavasa, a nastêpnie 
dokoñczon¹ przez Nayakasa. Œwi¹tynia ta dedykowana jest bogu Shivie. 
Nastêpnie udamy siê do œwi¹tyni Sri Ranganathaswamy, która znajduje 
siê oko³o 3 km od Rock Fort. Otoczona jest przez siedem masywnych 
murów z 21 monumentalnymi wie¿yczkami. Wiêkszoœæ z nich 
datowanych jest na wiek: XIV - XVII. G³ówna œwi¹tynia jest dedykowana 
bogu Vishnu. Po wizycie w œwi¹tyni kontynuujemy wycieczkê do 
Madurai, kulturalnej stolicy Tamilnadu (pe³nej wspania³ych dzie³ sztuki, 
architektury, malowniczych pa³aców i œwi¹tyñ). Przyjazd. 
Zakwaterowanie w hotelu. Pod wieczór zwiedzimy œwi¹tyniê Meenakshi 
oraz weŸmiemy udzia³ w barwnej i pe³nej muzyki wieczornej ceremonii 
znanej jako „spoczynek Bogów”, gdzie kolorowy korowód przenosi 
obraz boga Shiva przy akompaniamencie muzyków oraz œpiewaków i 
kap³anów. Powrót do hotelu. Nocleg.

Œniadanie, zwiedzanie miasta. M.in. mieszcz¹ca siê w samym centrum 
starego miasta œwi¹tynia Meenakshi, wzniesiona oko³o 2000 lat temu. 
Obecna œwi¹tynia nabra³a swojego kszta³tu w 1560 roku dziêki 
Vishwanatha Nabak. Zosta³a zbudowana za rz¹dów Tirumalai Nayak. 
Œwi¹tynia posiada 4 wejœcia oraz 12 wie¿ o wysokoœci od 45-50 metrów, 
utrzymuje siê na 985 kolumnach. Nastêpnie odwiedzimy Tirumalai 
Nayak Mahal – wzniesiony w 1523 roku i w oryginale by³ cztery razy 
wiêkszy ni¿ dziœ. DŸwiêk i œwiat³o ukazuj¹ ¿ycie Tirumalai Nayak'a, a 
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Magia 
Po³udniowych Indii 
11 nocy / 14 dni

Cena: 7999 PLN



DZIEÑ 1: WYLOT Z POLSKI 

DZIEÑ 2: DELHI

DZIEÑ  3: DELHI - AGRA 

Od dzisiaj od po³udnia s¹ zarezerwowane pokoje w hotelu 
w Delhi aby zagwarantowaæ mo¿liwoœæ zakwaterowania 
bezpoœrednio po przylocie, niezale¿nie od godziny 
l¹dowania samolotu w Indiach. Po wyl¹dowaniu na lotnisku 
bêdzie czeka³ na goœci przedstawiciel biura podró¿y, który 
zatroszczy siê o nasz transfer do hotelu. 

Po odpoczynku po podró¿y ruszamy na zwiedzanie Delhi. 
Stolica Indii jest barwn¹, têtni¹c¹ ¿yciem metropoli¹, która z 
powodzeniem ³¹czy historyczn¹ przesz³oœæ ze wspó³czesn¹ 
nowoczesnoœci¹.  Zaczynamy od Starego Delhi, gdzie 
przejedziemy pod murami wpisanego na listê UNESCO 
Czerwonego Fortu (Red Fort), okaza³ego przyk³adu 
architektury mogolskiej i wst¹pimy do pobliskiego Meczetu 
Zgromadzeñ (Jama Masjid), jednego z najwiêkszych w ca³ej 
Azji.

W Nowym Delhi zobaczymy Qutub Minar, najwy¿sz¹ 
kamienn¹ wie¿ê w Indiach, pozosta³oœæ po pierwszym 
meczecie miasta oraz grobowiec cesarza Humajuna, 
drugiego w³adcy z dynastii Wielkich Mogo³ów, 
architektoniczny „przedsmak” dla Tad¿ Mahal. 
W centrum miasta pochodz¹cym z czasów brytyjskich 
zobaczymy imponuj¹c¹ Bramê Indii (India Gate) – pomnik 
ku czci ¿o³nierzy indyjskich poleg³ych na frontach ró¿nych 
wojen, zabudowania parlamentu oraz pa³acu 
prezydenckiego (Rashtrapati Bhavan).

Dzisiaj jedziemy z Delhi do Agry (220 km / 4 godziny jazdy). 
Wspó³czesna Agra nie ma czym zachwyciæ, ale to w³aœnie 
tutaj wspaniali budowniczowie z czasów dynastii Wielkich 
Mogo³ów pozostawili swoje najpiêkniejsze dzie³a. 

tak¿e historiê Silapathikaram. Kolejn¹ atrakcj¹ dnia bêdzie Vaniyur 
Marimman Teppakulam – której przeogromny zbiornik jest wype³niony 
wod¹ z rzeki Vaigai. W samym centrum znajduje siê Lord Vigneshwara. 
Co roku odbywa siê w tym miejscu „kolorowy festiwal”. Powrót do 
hotelu. Nocleg.

Po œniadaniu przejazd do Periyar. Zakwaterowanie. Odwiedziny w 
Narodowym Parku Periyar –unikalnym sanktuarium dzikiej natury o 
powierzchni 780 km kwadratowych, skoncentrowanym przy jeziorze 
zasilanym z rzeki Periyar. Nastêpnie zwiedzimy orientaln¹ plantacjê 
przypraw - aromatycznych substancji pochodzenia roœlinnego, 
u¿ywanych do nadawania smaku jedzeniu, oraz o w³aœciwoœciach 
medycznych. Bêdziemy chodziæ wœród ogrodów, poœród których unosiæ 
siê bêdzie w powietrzu aromatyczny zapach natury. Nocleg w hotelu.

Œniadanie, przejazd do portu (Kettuvallom). £odzie odgrywa³y g³ówn¹ 
rolê w ekonomicznym ¿yciu staro¿ytnego Kerala. Rozlewisko Kreala, jest 
unikalne na skalê œwiatow¹. Barwnymi barkami mo¿na ¿eglowaæ 
pomiêdzy s³omianymi domami-³odziami z nowoczesnymi 
udogodnieniami. Dziœ kana³y ³¹cz¹ wioski i daj¹ wsparcie ekosystemowi. 
Kolacja i nocleg na ³odzi. 

Po œniadaniu na ry¿owej ³odzi udajemy siê w stronê Cochin. W mieœcie 
mo¿na zobaczyæ wp³ywy z Portugalii, Holandii oraz Wielkiej Brytanii 
(¿ydowskie synagogi, portugalskie koœcio³y, holendersk¹ architekturê, 
œwi¹tynie hinduskie). Przyjazd. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. 
Nastêpnie udamy siê na zwiedzanie ¿ydowskiej synagogi, która zosta³a 
zbudowana w 1568 roku i zosta³a udekorowana wspaniale przez 
chiñskie oraz belgijskie œwieczniki. Podczas spaceru udamy siê do 
koœcio³a St. Francis, który jest najstarszym koœcio³em zbudowanym przez 
europejczyków w Indiach. Podczas trzeciej wizyty w Kerala, Vasco da 
Gama – poczu³ siê Ÿle i zmar³ w Kochi. Zosta³ pochowany w koœciele ST. 
Francis. Zwiedzimy tak¿e Holenderski Pa³ac, wzniesiony przez 
Portugalczyków. W siedemnastym wieku, Holendrzy zmodyfikowali i 
sprezentowali go Raji z Kochi. Pa³ac posiada wspania³¹ kolekcjê obrazów 
ukazuj¹cych sceny z Mahabharathy i Ramayany. Wieczorem pójdziemy 
na energetyczne, pe³ne magii orientu przedstawienie taneczne Kathakali 
(jest to tradycjonalny taniec z Kerala). Nocleg w hotelu.

Œniadanie, transfer do Poovar. Zakwaterowanie w hotelu. Dzieñ wolny. 
Pla¿owanie. Nocleg.

Œniadanie, Dzieñ wolny. Pla¿owanie. Nocleg.

Transfer na lotnisko. Powrót do domu

DZIEÑ 7 – Madurai – Periyar 

DZIEÑ 8 – Periyar – Backwaters

DZIEÑ 9 – Backwaters

DZIEÑ 10 – Cochin – Poovar

DZIEÑ 11 Poovar

DZIEÑ 12 Poovar – Trivandrum Departure
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Cena od: 4499 PLN

Indie Pó³nocne 
Z³oty Trójk¹t 6 nocy / 9 dni



Po po³udniu zapraszamy do potê¿nego Czerwonego Fortu (Red Fort), z 
którego przez wiele lat mogolscy cesarze w³adali swoim imperium. 
Akbar wybudowa³ z czerwonego piaskowca solidn¹ warowniê otoczon¹ 
wysokim murem i fos¹, a  jego nastêpcy dobudowywali wewn¹trz 
kolejne pa³ace – im spokojniejsze by³y czasy, tym rezydencje stawa³y siê 
bardziej wyrafinowane i bogatsze. Nastêpnie jedziemy konnymi 
zaprzêgami (tonga) zobaczyæ Tad¿ Mahal – poemat w marmurze, 
najpiêkniejszy pomnik mi³oœci jaki zbudowa³y ludzkie d³onie. Budowa 
tego grobowca dla swojej ukochanej ¿ony Mumtaz Mahal, zajê³a 
cesarzowi Szah D¿ahanowi 22 lata. Pracowa³o przy niej 20 000 
robotników, rzemieœlników i artystów, bia³y marmur sprowadzano z 
odleg³oœci ponad 300 km na grzbietach 1000 s³oni – a dzia³o siê to w 
po³owie XVII wieku. Tad¿ Mahal jest niew¹tpliwie jednym z cudów 
œwiata.

Rano ruszamy w kierunku D¿ajpuru  (235 km / 6 godzin jazdy), stolicy 
pustynnego stanu Rad¿asthan. Po drodze zatrzymamy siê w wymar³ym 
mieœcie Fatehpur Sikri. Pod koniec XVI wieku cesarz Akbar kaza³ je 
wybudowaæ i przenieœæ tu z Agry stolicê cesarstwa. Z powodu trudnoœci 
w zaopatrzeniu w wodê, po kilkunastu latach miasto zosta³o 
opuszczone, i dziœ wygl¹da jak pozostawiono je 300 lat temu.  Po 
przyjeŸdzie do D¿ajpuru zakwaterowanie w hotelu i czas wolny.
Rad¿asthan, kraina okreœlana jako kwintesencja indyjskoœci, le¿y na 
skraju niegoœcinnej pustyni Thar, przez któr¹ prowadzi³y niegdyœ wa¿ne 
szlaki karawan kupieckich. Rozwój handlu przyczyni³ siê do rozkwitu  
wspania³ych miast, a jego zanik spowodowa³, ¿e czas siê tu zatrzyma³. 
Tak jak przed wiekami, miejscowe kobiety nosz¹ wielobarwne, 
b³yszcz¹ce od œwiecide³ek stroje, a mê¿czyŸni zawijaj¹ na g³owach 
wymyœlne turbany. Niezdobyte forty, wspania³e pa³ace, piaszczyste 
wydmy i pustynne wioski tworz¹ unikalny, fascynuj¹cy koloryt. 
Zobaczymy to wszystko na w³asne oczy!

Wczeœnie rano ruszamy do bajecznego fortu Amber, który wznosi siê na 
wzgórzu w odleg³oœci 11 km od stolicy stanu. Zanim powsta³o miasto 
D¿ajpur, tutaj mieœci³a siê siedziba lokalnego maharad¿y. Z wysokich 
murów fortu mo¿na dostrzec ruiny innych ufortyfikowañ i le¿¹c¹ u 
podnó¿a osadê. Na jego wewnêtrzny dziedziniec wje¿d¿a siê na 
grzbiecie s³onia (lub jeepem), a za bram¹ wejœciow¹ mo¿na zag³êbiæ siê 
w labirynt korytarzy i mniejszych dziedziñców, i podziwiaæ sztukê 
architektoniczn¹ i zdobnicz¹ dawnych Rad¿putów, wojowniczych 

DZIEÑ  4: AGRA – FATEHPUR SIKRI – D¯AJPUR

DZIEÑ  5: D¯AJPUR 

w³adców tej niegoœcinnej krainy. Choæ wiêkszoœæ dekoracji i malowide³ 
uleg³o ju¿ zniszczeniu, do dziœ widaæ tu œlady dawnej œwietnoœci. 
Najurokliwszy zak¹tek fortu to Sala Lustrzana (Shish Mahal) z sufitem i 
œcianami pokrytymi lusterkami, któr¹ mo¿e rozœwietliæ pojedyncza 
lampka.  
Po powrocie do miasta zatrzymamy siê przy Pa³acu Wiatrów (Hawa 
Mahal), którego koronkowa fasada z czerwonego piaskowca jest 
wizytówk¹ miasta. Z jego okien kobiety z haremu mog³y, same 
niezauwa¿one, obserwowaæ codzienne ¿ycie miasta. 
Po po³udniu czeka nas wizyta w Pa³acu Maharad¿y (City Palace), 
kompleksie pa³aców, ogrodów i  dziedziñców z misternie zdobionymi 
bramami. Pa³acowe muzeum mieœci kolekcje tekstyliów, broni i 
interesuj¹ce portrety kolejnych w³adców. 
Wieczorem proponujemy spacer po kolorowych bazarach D¿ajpuru. 

Przejazd do malowniczo po³o¿onego w sercu Rad¿asthanu miasteczka 
Puszkar (118 km), wa¿nego centrum pielgrzymkowego dla pobo¿nych 
hinduistów. Znajdziemy tu oko³o 500 œwi¹tyñ, a wœród nich jedyn¹ 
poœwiêcon¹ bogu Brahmie, stworzycielowi œwiata. T³umy pielgrzymów 
licznie przybywaj¹ do Puszkaru by odbyæ rytualn¹ k¹piel w wodach 
œwiêtego jeziora i z³o¿yæ ofiarê bogom. Ka¿dego roku jesieni¹ odbywa 
siê tu wielki targ byd³a, koni i wielb³¹dów. Œci¹gaj¹ na niego t³umy 
mieszkañców Rad¿asthanu, a tak¿e rzesze turystów, których wabi 
niezwykle barwny miejscowy t³um i atmosfera ludowego festynu, 
któremu towarzysz¹ wystêpy lokalnych artystów, wyœcigi koni i 
wielb³¹dów oraz sportowe zmagania. Bêdziemy mieli czas na 
spenetrowanie najciekawszych zak¹tków miasteczka i oczywiœcie 
odwiedzenie kilku œwi¹tyñ. 

Przed po³udniem ruszamy w drogê powrotn¹ do Delhi (oko³o 6 godzin 
jazdy). Wieczorem po¿egnalna kolacja, transfer na lotnisko i wylot do 
Polski. Kto ma czas i ochotê mo¿e skorzystaæ z opcji fakultatywnej: 
wyjœcia na przedstawienie do Kingdom of Dreams. Od 2010 roku w 
zbudowanym z rozmachem i pe³nym orientalnego przepychu Królestwie 
Marzeñ mo¿na miêdzy innymi obejrzeæ bajeczne przedstawienie rodem 
prosto z Bollywood.

Bilet lotniczy z op³atami lotniskowymi, transport klimatyzowanym 
samochodem/autokarem, zakwaterowanie w hotelach 3-4*w pokoju 2-
osobowym, œniadania, 1 po¿egnalna kolacja w Gurgaon (Indie pó³nocne), biletów 
wstêpu do zwiedzanych obiektów, wstêp na show wieczorny Kathakali w Koczin 
(Indie po³udniowe), us³ugi anglojêzycznego (Indie po³udniowe) lub 
polskojêzycznego przewodnika (Indie pó³nocne), ubezpieczenie od 
KL/NNW/baga¿u, VAT.

Op³aty wizowej (232 z³ + 100 z³ za ewentualne poœrednictwo naszego biura), op³at 
za fotografowanie/filmowanie w niektórych zwiedzanych obiektach, obiadokolacji 
(280 z³ za 6 posi³ków w Indiach pó³nocnych; 500z³ za 11 posi³ków w Indiach 
po³udniowych), napiwków, wydatków w³asnych, dodatkowego ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji (3% od ca³oœci imprezy lub 7,3% w przypadku chorób 
przewlek³ych), dop³aty do pokoju 1-osobowego (600z³ Indie pó³nocne, 1800z³ 
Indie po³udniowe), napojów do obiadokolacji.

Podane ceny obliczone s¹ dla uœrednionych taryf biletów lotniczych, 
obowi¹zuj¹cych w okresie wa¿noœci cennika. W przypadku braku mo¿liwoœci 
rezerwacji biletów lotniczych w przyjêtych taryfach cena ostateczna imprezy mo¿e 
ulec zmianie. Ewentualna dop³ata podlega akceptacji klienta. Wylot mo¿liwy jest w 
dowolnej dacie oraz z dowolnego portu lotniczego, równie¿ zagranicznego. 
Zakwaterowanie mo¿liwe od godziny 12h w dniu przylotu w zaznaczonych datach 
przyjazdu.Istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia wycieczki objazdowej o kilkudniowy 
wypoczynek na pla¿y w Poovar, Kovalam, Goa i inne lub dodatkow¹ wycieczkê - na 
zapytanie w biurze. Impreza mo¿liwa do realizacji dla dowolnej liczby uczestników. 
Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec zmianie. 

DZIEÑ  6: D¯AJPUR – PUSZKAR

DZIEÑ  7: PUSZKAR - DELHI

Cena zawiera :

Cena nie zawiera: 

Uwagi:

Siedziba Warszawa: ul. Nowolipki 27, tel.: 22 636 76 56 Oddzia³ E³k: ul. Roosevelta 1 m. 3, tel.: 87 732 58 58

Oddziaù Katowice: Pl. Oddziaùów Mùodzieýy Powstañczej 3 lok. 4, I piætro, tel.: 608 393 835
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