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Dookoła Indii  20 dni 

 
Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Taj Mahal, Varanasi, Sarnath, Kalkuta, Madras, Mahabalipuram, Pondicherry, 

 Thanjavur, Madurai, Periyar, Cochin, Kumarakom, rejs po backwaters, Alleppey, Varkala, Trivandrum, Bombaj 
 

Program wycieczki 
 

 
1 dzień  Wylot z Warszawy   
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Delhi z przesiadką. 
 

2 dzień  Delhi   
Przylot do Delhi. Zwiedzanie stolicy Indii. W programie Mauzoleum Humajuna , mogolskiego cesarza z XVI w. oraz Brama 
Indii o kształcie 42-metrowego łuku triumfalnego. Przejazd wokół administracyjnego centrum Delhi, oglądanie budynków 

Parlamentu, Sekretariatów i Pałacu Prezydenckiego. Wizyta w Starym Delhi, zwiedzanie pochodzącego z XVII w., 
największego w Indiach meczetu Jama Masjid. Przejażdżka rikszami obok Czerwonego Fortu (Lal Qila) , wizyta w Raj Ghat 
– miejscu nad brzegiem rzeki Jamuny, gdzie skremowano ciało Mahatmy Gandhiego. Nocleg w Delhi.  
  
3 dzień  Delhi / Jaipur    
Oglądanie 72-metrowej wieży zwycięstwa Qutb Minar  z XIII w. Przejazd do stolicy Radżastanu – Jaipuru (ok. 6 godz.). 
Jaipur wzniesiony na początku XVIII w. przez maharadżę Jai Singha, ze względu na kolor budowli zwany jest też Różowym 

Miastem. Wizyta w Pałacu Miejskim – rezydencji władców Jaipuru oraz w pałacowym muzeum. Nocleg w Jaipurze. 
  
4 dzień  Jaipur   
Wjazd na szczyt wzgórza, na którym znajduje się kompleks pałacowo-forteczny – Fort Amber, siedziba maharadży 

niegdysiejszego stanu Jaipur. W forcie znajdują się liczne dziedzińce, bramy, pawilony i zdobione komnaty, w tym słynna sheesh 
mahal – komnata lustrzana. Oglądanie najciekawszych zabytków miasta: obserwatorium Jantar Mantar – owocu pasji 
astronomicznej maharadży Jai Singha oraz pięknej fasady pięciokondygnacyjnego Pałacu Wiatrów (Hawa Mahal) wzniesionego, 
by umożliwić damom dworskim obserwację życia zwykłych mieszkańców. Jeśli będzie taka możliwość sami wejdziemy na fasadę 

i spojrzymy na miasto z perspektywy zakrytych zasłonami kobiet. Wizyta w pracowni kamieni szlachetnych i wyrobów ze złota. 
Nocleg w Jaipurze.  
  
5 dzień  Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra    
Przejazd do Agry w stanie Uttar Pradesh – dawnej stolicy imperium mogolskiego (ok. 6 godz.). W drodze postój w Abhaneri, 
gdzie znajduje się studnia z X w. a także ruiny świątyni Harshat Mata. Zwiedzanie Fatehpur Sikri , miasta-widma, które za 

panowania cesarza Akbara w XVI w. pełniło funkcję stolicy. Przyczyna opustoszenia miasta nie jest znana do dzisiaj. Na miejscu 

zobaczymy Buland Darwazę, triumfalną bramę, zbudowaną dla uczczenia podboju Gudżaratu przez Akbara, Diwan-khana-e-
khaas, prywatne apartamenty cesarza i jego żon, Diwan-e-Am – pawilony audiencyjne i meczet piątkowy – Jama Masjid. 
Przyjazd do Agry. Nocleg w Agrze. 
  
6 dzień  Agra / Taj Mahal    
Zwiedzanie Fortu w Agrze , masywnej twierdzy wykonanej z czerwonego piaskowca, której budowę rozpoczął Akbar, 
największy cesarz mogolski. Zwiedzanie Taj Mahal  – symbolu Indii i jednego z cudów świata, nazywanego świątynią miłości. 

Na teren pałacu wejdziemy przez Wielką Bramę, która prowadzić będzie przez mauzoleum ogrodowe do podnóża samego 

pałacu i towarzyszących mu po obu stronach meczetu i mehmanchana – domu dla gości. W środku podziwiać można 

doskonałe inkrustacje i marmurowe zdobienia, które rozsławiły to miejsce na cały świat. Wizyta w centrum wytwarzania pietra 
dura, słynnej mozaiki, która zdobi Taj Mahal. Transfer na dworzec kolejowy i wyjazd nocnym pociągiem do Varanasi (miejsca 

leżące). 
  
7 dzień  Varanasi   
Przyjazd do Varanasi, znanego też jako Benares, położonego nad brzegiem Gangesu miasta Śiwy. Varanasi to jedno 
z najsłynniejszych i najświętszych miast Indii, zawsze pełnego pielgrzymów. Wizyta w Varanasi na wszystkich odwiedzających 

robi silne  wrażenie, sprawia to mieszanka indyjskiej magii, duchowości, ale i świadomość nieuchronnej śmierci, po którą 

przybywa tu część pielgrzymów. Pozostali liczą na oczyszczenie karmy, które zapewni kąpiel w wodach Gangesu. Zwiedzanie 
świątyni boga Śiwy i wizyta przy świątyni Durgi (Niedostępnej) – małżonki Śiwy. Wizyta w manufakturze oferującej słynne 

jedwabie z Varanasi. Wieczorem fakultatywnie przejażdżka rikszami w okolicach Gangesu. Nocleg w Varanasi. 
  
8 dzień  Varanasi / Sarnath     
O świcie rejs łodziami po Gangesie. Nad brzegiem rzeki, gdzie znajdują się słynne ghaty – schody prowadzące do wody – 
można obserwować pielgrzymów dokonujących rytualnych ablucji i ceremonii ofiarnych. Wycieczka do Sarnath, świętego 

miejsca buddystów, gdzie Budda Śiakjamuni wygłosił słynne pierwsze kazanie po osiągnięciu oświecenia. Zwiedzanie zespołu 
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świątynnego, gdzie m.in. znajduje się stupa Dhamekh i słynny kapitel kolumny cesarza Aśoki. Transfer na dworzec kolejowy 
i wyjazd nocnym pociągiem do Kalkuty (miejsca leżące). 
   
9 dzień  Kalkuta   
Przyjazd do Kalkuty, drugiej co do wielkości metropolii Indii – stolicy Bengalu Zachodniego. Zwiedzanie najważniejszych atrakcji 

miasta: okazały Victoria Memorial – muzeum czasów kolonialnych, Kalighat – świątynia bogini Kali, Dalhousie Square – 
dawne centrum miasta z licznymi budowlami kolonialnymi oraz Nirmal Chaya – dom Matki Teresy. Nocleg w Kalkucie. 
  
10 dzień  Madras / Mahabalipuram / Pondicherry    
Przelot do Madrasu (Chennai) – stolicy Tamilnadu. Krótkie zwiedzanie miasta: Fort św. Jerzego, kompleks budynków wraz 

z muzeum i Sekretariatem, gdzie w czasach imperium była główna siedziba Kompani Wschodnioindyjskiej, a obecnie mieści się 

siedziba władz stanowych Tamilnadu. Przejazd do Mahabalipuram . Zwiedzanie kompleksu świątynnego wzniesionego 
w VII w. przez dynastię Pallawów, bezpośrednio nad Zatoką Bengalską. Przejazd do Pondicherry (ok. 3 godz.), nadmorskiego 
miasta założonego w końcu XVIII w. przez Francuzów, które pełniło rolę stolicy francuskiej kolonii. Nocleg w Pondicherry. 
  
11 dzień  Pondicherry / Thanjavur    
Zwiedzanie aśramu Aurobindy, bengalskiego guru, poety i filozofa. Wizyta w muzeum, które prezentuje bogaty zbiór 

eksponatów z okresu francuskiej władzy kolonialnej. Spacer po starym Pondicherry oraz po promenadzie nad Zatoką 

Bengalską. Przejazd do Thanjavuru (ok. 5 godz.), położonego na żyznych ziemiach dorzecza Kaveri; dawnej stolicy imperium 

Ćolów, Najaków i Marathów. Zwiedzanie powstałej w 1010 r. świątyni Brihadeshwary. Otoczoną licznymi sanktuariami 
pomocniczymi granitową świątynię poświęconą Śiwie wieńczy 66-metrowa wieża w kształcie piramidy (najwyższa w Indiach). 
Zwiedzanie Pałacu Królewskiego – rezydencji władców z dynastii Najaków i Marathów. Wizyta w galerii sztuki, prezentującej 

dzieła słynnej szkoły malarskiej z Thanjavuru oraz w pobliskiej wiosce, gdzie rzemieślnicy wykonują tradycyjne wyroby z brązu. 

Nocleg w Thanjavur. 
  
12 dzień  Thanjavur / Madurai    
Przejazd do Madurai (ok. 5 godz.) Zwiedzanie świątyni Meenakshi, jednej z największych świątyń Indii. Kompleks świątyń 

w stylu drawidyjskim jest poświęcony Meenakshi – bogini o rybich oczach, małżonce Śiwy, czczonego jako Sundareśwara – 
przystojny bóg. Wizyta w XVII-wiecznym Pałacu Thirumalai Najaka. Wieczorem ponowna wizyta w świątyni Meenakshi, by 

obserwować ceremonię przenoszenia wizerunku Pana Sundareśwary do sypialni jego małżonki Meenakshi. Nocleg w Madurai. 
  
13 dzień  Madurai / Periyar    
Przejazd do Periyar (ok. 4 godz.), parku narodowego będącego równocześnie rezerwatem tygrysów. Zwiedzanie plantacji 
przypraw, na której przyjrzymy się jak rośnie kardamon, jak pozyskuje się pieprz i cynamon. Popołudnie można spędzić na 

spacerach po urokliwej miejscowości, skorzystanie z oferty jednego z salonów ajurwedy lub rejs statkiem po jeziorze Periyar, 
który będzie okazją do obserwacji przyrody rezerwatu, m.in.: słoni, małp i ptactwa (popołudniowe atrakcje dodatkowo płatne). 

Wieczorem udamy się wspólnie na pokaz kaalarippattayu, tradycyjnej sztuki walki tego regionu. Nocleg w Periyar. 
  
14 dzień  Periyar / Cochin    
Poranny spacer w parku, dalsza obserwacja fauny i flory. Przejazd do Cochin (ok. 6 godz.), najbardziej kosmopolitycznego 
miasta stanu Kerala, mozaiki wpływów holenderskich, portugalskich i brytyjskich. Wieczorem przedstawienie kathakali, 
tradycyjnej dla Kerali sztuki tańca. Nocleg w Cochin. 
   
15 dzień  Cochin   
Zwiedzanie miasta: fort Cochin, kościół św. Franciszka – najstarsza budowla, wzniesiona przez Portugalczyków na początku 

XVI w., chińskie sieci którymi można sterować z lądu. Wizyta w dzielnicy żydowskiej, gdzie znajduje się synagoga Paradresi – 
pamiątka po licznej społeczności Żydów; w Pałacu Holenderskim oraz na targu z przyprawami. Nocleg w Cochin. 
  
16 dzień  Cochin / Kumarakom / rejs po backwaters    
Zwiedzanie muzeum folkloru, kameralnego prywatnego muzeum powstałego w niezwykłym tradycyjnym domu. W muzeum 
zgromadzono piękną kolekcję masek tradycyjnego tańca, rzeźby, biżuterii i przedmiotów użytkowych. Przejazd do Kumarakom 
(ok. 2 godz.). Zakwaterowanie na łodzi. Wycieczka łodzią po backwaters – rozlewiskach i kanałach wodnych – krajobrazie 
charakterystycznym dla wybrzeża Kerali. Przejażdżka wśród gajów kokosowych i pól pozwala poznać codzienne życie ludności 

zamieszkującej te tereny. Nocleg w hotelu na łodzi. 
 
17 dzień  Alleppey / Varkala     
Zakończenie rejsu w Alleppey. Przejazd do Varkali (ok. 4 godz.), miasteczka nad Morzem Arabskim oferującego turystom 

piaszczyste plaże, lecznicze źródła oraz ośrodki ajurwedy i jogi. Nocleg w Varkali. 
  
18 dzień  Varkala    
Czas wolny na wypoczynek na plaży. Nocleg w Varkali. 
  
19 dzień  Varkala / Trivandrum / Bombaj     
Transfer na lotnisko w Trivandrum (Thiruvananthaputram), stolicy Kerali. Przelot do Bombaju. Zwiedzanie Bombaju: Mani 
Bhavan – dawna rezydencja i muzeum Mahatmy Ghandiego, Wiszące Ogrody, Brama Indii oraz Muzeum Księcia Walii, 
posiadające imponująca kolekcję sztuki południowego regionu Indii. Wieczorem transfer na lotnisko i przelot do Warszawy 
z przesiadką. 
   
20 dzień  Powrót do Warszawy   



 
 

 - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  
 
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

13.02 - 04.03.2017 INDU-2/17 5850 PLN + 1980 USD* 620 USD* 

21.04 - 10.05.2017 INDU-4/17 5950 PLN + 1650 USD* 420 USD* 

26.09 - 15.10.2017 INDU-9/17 5950 PLN + 1980 USD* 620 USD* 

04.11 - 23.11.2017 INDU-11/17 5950 PLN + 1980 USD* 620 USD* 

12.02 - 03.03.2018 INDU-2/18 5950 PLN + 1980 USD* 620 USD* 
 

*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

 
Cena obejmuje: 

1. Przelot na trasie Warszawa - Delhi i Bombaj - Warszawa przez jeden z 
portów lotniczych oraz przeloty na trasach Kalkuta - Madras, Trivandrum 
- Bombaj. Podczas przelotów wewnątrz Indii limit bagażu głównego 15kg. 
Możliwość dopłaty na miejscu. 

2. Przejazdy wg programu pociągami (miejsca leżące na trasach Agra - 
Varanasi, Varanasi - Kalkuta), autokarami lub mikrobusami. 

3. Zakwaterowanie w hotelach o standardzie **** w pokojach 2-os. z 
łazienką i klimatyzacją (2 osoby w pokoju). 

4. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 
przewodników w czasie zwiedzania. 

5. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
6. Posiłki (ilość podana jest przy każdym dniu programu). 
7. Wizę indyjską dla posiadaczy paszportu RP. 
8. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu. 
9. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.  
10. Podatek VAT. 

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (80 USD 

płatne w Indiach). 
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.  
5. Usług tragarzy na dworcach kolejowych, lotniskach i w hotelach. 
6. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (13 

PLN). 
 

Wymagania dot. paszportu: 
W celu uzyskania wizy indyjskiej paszport musi być ważny 
minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski oraz posiadać co 
najmniej 2 wolne strony. 

 
Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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