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Indyjskie ABC
Cena: od 3192 zł

Wycieczka do Indii - Indyjskie ABC
Indie od zawsze zachwycały podróżników. Były celem i marzeniem wszystkich, którzy chcieli
zasmakować azjatyckiego orientu. To kraj najpiękniejszych kolorów, orientalnych zapachów,
majestatycznych zabytków, gwarnych miast, wspaniałych smaków i przede wszystkim miliardów
uśmiechniętych ludzi.
Zakwaterowanie:
Hotele 3* (łazienka, tv, ręczniki, wifi, AC lub wentylator), pokoje dwuosobowe.
Wyżywienie:
W cenie wyjazdu zapewnione jest wyżywienie w postaci dwóch posiłków dziennie- śniadania i
obiadokolacje.
o gier i zabaw.

TERMIN I CENY

10.09.2020 - 19.09.2020 - 3990 zł/os
08.10.2020 - 16.10.2020 - 3192 zł/os
05.11.2020 - 13.11.2020 - 3192 zł/os
26.11.2020 - 04.12.2020 - 3192 zł/os

MIEJSCE WYJAZDU

Lotnisko Warszawa

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
Przelot Warszawa - Delhi - Warszawa liniami
rejsowymi z przesiadkami, Opłaty lotniskowe,
zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach
dwuosobowych z łazienkami i klimatyzacją lub
wentylatorami, wczesne zakwaterowanie w hotelu
drugiego dnia programu, w zależności od godziny
przylotu do Delhi oraz późne wykwaterowanie w
ostatnim dniu przed wylotem do Polski,
wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, transport
klimatyzowanym autokarem na trasie wycieczki,
zwiedzanie
wg
programu,
serwis
wykwalifikowanego polskiego pilota
ŚWIADCZENIA NIEZAWARTE W CENIE
Płatne obowiązkowo: obowiązkowa opłata za
wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługę
lokalnych przewodników, serwis lokalnego agenta,
zwyczajowe napiwki i inne opłaty lokalne w
wysokości: 450 USD (płatne u pilota na miejscu),
ubezpieczenie KL/NNW: 100 PLN, wiza i
pośrednictwo wizowe: 250 PLN, Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny: 30 PLN
Płatne

opcjonalnie:

dopłata

do

pokoju
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jednoosobowego:
200
USD,
opłata
za
fotografowanie i filmowanie: ok. 20 USD/os.,
dodatkowe atrakcje: wjazd do fortu Amber na
słoniu: ok. 15 USD, wizyta w świątyni Akshardham
w Delhi: ok. 15 USD, Taj Show: od 30 USD/os
Wycieczka do Indii - Indyjskie ABC

Dodatkowe informacje
Czas trwania: 9 dni
Dokumenty: Na wyjazd niezbędny jest paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z
minimum 1 wolną stroną. Do Indii potrzebna jest wiza; koszt wizy indyjskiej 250 PLN – evisa
wyrabiana za pośrednictwem biura. Do wyrobienia wizy potrzebne jest zdjęcie w formie jpg, skan
paszportu w pliku pdf (pierwsza strona) oraz dodatkowe informacje, które będzie weryfikował
pracownik biura drogą mailową lub telefoniczną. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty
muszą być przekazane do biura najpóźniej 2 tygodnie przed wylotem. W przypadku zmieniających
się regulacji wizowych, biuro będzie informować wszystkich uczestników wyjazdu.

Program
Dzień 1
Wylot z lotniska w Warszawie. Przelot do Delhi przez jeden z portów tranzytowych.

Dzień 2
Poranny przyjazd do hotelu w Delhi. Zakwaterowanie i po śniadaniu odpoczynek. Po południu dla
chętnych wycieczka do świątynnego kompleksu Akshardham (dodatkowo płatne 15 USD).
Akshardham oznacza „siedzibę Boga”. Jest wiecznym miejscem oddania, czystości i pokoju.
Swaminarayan Akshardham to Mandir – siedziba Boga, hinduski dom modlitwy oraz duchowy i
kulturalny kampus poświęcony oddaniu, nauce i harmonii. Ponadczasowe hinduskie duchowe
przesłania, żywe dewocjonalia i starożytna architektura są echem w sztuce i architekturze. Mandir
jest pokornym hołdem dla Bhagwana Swaminarayana, awatarów, dewów i wielkich mędrców
hinduizmu. Ten niesamowity kompleks został otwarty 6 listopada 2005 r. z błogosławieństwem
Pramukha Swamiego Maharadży oraz dzięki oddanym wysiłkom wykwalifikowanych rzemieślników i
wolontariuszy. Po powrocie ze zwiedzania kolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3
Śniadanie i dalsze zwiedzanie Delhi. W programie: Jama Masjid czyli Meczet Piątkowy – największy
muzułmański obiekt sakralny w Indiach, zbudowany w latach 1654-1658 przez władcę mogolskiego
Szahdżahana z dynastii Wielkich Mogołów, budowniczego Taj Mahal. Spacer z widokiem na Czerwony
Fort oraz przejażdżka rikszami po klimatycznych uliczkach starego Delhi. Następnie Raj Gath – czyli
miejsce kremacji Mahatmy Gandhiego oraz wizyta w Nowym Delhi, gdzie zobaczymy: Pałac
Wicekróla, Parlament Indyjski oraz Bramę Indii, stanowiącą okazały łuk triumfalny wzniesiony ku czci
Hindusów poległych w czasie I Wojny Światowej i podczas Wojen Afgańskich. Po południu zwiedzimy
Kutb Minar – najwyższy ceglany minaret w Indiach, który wraz z okolicznymi zabytkami wpisany
został na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na koniec dnia pojedziemy do najważniejszej w
Delhi świątyni sikhijskiej – Gurdwala Bangla Sahib. Sikhizm to bardzo ważna religia, która powstała w
XV wieku w Indiach w prowincji Pendżab. Jej założycielem był Guru Nanak. Po wizycie w świątyni
powrót do hotelu na kolację. Dla chętnych czas wolny na zakupy na pobliskiej bazarowej ulicy.
Nocleg w hotelu.
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Dzień 4
Po śniadaniu poranny wyjazd do Agry ( 215 km – 4 godziny). Po przyjeździe do miasta zwiedzanie:
Taj Mahal – indyjskiego mauzoleum wzniesionego przez Szahdżahana z dynastii Wielkich Mogołów,
na pamiątkę przedwcześnie zmarłej, ukochanej żony Mumtaz Mahal. Obiekt bywa nazywany
świątynią miłości. W 2007 roku grobowiec Taj Mahal ogłoszono jednym z siedmiu nowych cudów
świata. Co roku ten niesamowity zabytek Indii, wpisany na listę UNESCO, odwiedza ponad 3 mln
turystów. Po wizycie w Taj Mahal odwiedzimy Czerwony Fort – zespół pochodzący z czasów cesarza
Akbara. Fortyfikację ukończono w 1565 roku, jednak jako główna siedziba władców mogolskich była
wielokrotnie przebudowywana wewnątrz. Dzięki temu do dziś zachował się cały kompleks pałacowy,
którego poszczególne części reprezentują różne style i nazwane są od imienia mogolskiego władcy,
który je przebudowywał. Po zwiedzaniu zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. Wieczorem dla
chętnych istnieje możliwość uczestniczenia w nocnym pokazie świateł Taj Show (płatne dodatkowo).

Dzień 5
Poranny wyjazd w kierunku Parku Narodowego Ranthambore (260 km – 5 godzin). Po drodze
zwiedzanie pozostałości miasta Fatehpur Sikri. Miasto wybudowane w 1569 roku przez
najwspanialszego mogolskiego cesarza Akbara jak szybko powstało, tak samo szybko zniknęło, przez
co określane jest mianem wymarłego. Nadal jednak pozostało ważną atrakcją turystyczną
upamiętniającą czasy Wielkich Mogołów. W 1986 roku zespół architektoniczny dawnej stolicy został
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przyjazd do hotelu w Ranthambore, kolacja i
nocleg.

Dzień 6
Poranne safari w Parku Narodowym Ranthambore. Obszar dzisiejszego parku należał niegdyś do
Maharadży Jaipuru, który jako jedyny władca mógł polować tam na tygrysy. W 1980 roku utworzono
w Ranthambore Park Narodowy. Obecnie dyrekcja parku nie gwarantuje wszystkim turystom
spotkania z tygrysem, ale spośród innych zwierząt można spotkać w parku m.in.: sambary indyjskie,
niedźwiedzie wargacze, jeżozwierze, lamparty, szakale, hieny, krokodyle, żółwie błotne, a także
około 260 gatunków ptaków. Po safari powrót do hotelu na śniadanie, a następnie przejazd do
różowego miasta – Jaipuru (160 km – 4 godziny). Jaipur jest największym miastem i jednocześnie
stolicą Radżastanu. Posiada bardzo interesującą starą część miasta oraz przepiękny fort. Doliczając
do tego Pałac Miejski oraz wiele ciekawych świątyń, otrzymujemy wyjątkowe i warte odwiedzenia
miasto. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 7
Po śniadaniu zwiedzanie Jaipuru. W programie: foto pauza przy Hawa Mahal, czyli przed Pałacem
Wiatrów. Ta niesamowita budowla z czerwonego piaskowca z monumentalną fasadą stanęła przy
jednej z głównych ulic Jaipuru, aby umożliwić damom dworu obserwowanie życia codziennego.
Następnie przejazd do położonego niedaleko Jaipuru majestatycznego fortu Amber, będącego
kompleksem wielu budowli obronnych i pałacowych – zwiedzanie fortu z jego pięknymi dziedzińcami
i pałacami. Dla chętnych (za dodatkową opłatą 1000 INR) istnieje możliwość wjechania do
pierwszego pałacowego dziedzińca na słoniu. Po wizycie w forcie udamy się do miasteczka Amber,
gdzie zobaczymy hinduską świątynie poświęconą Krishnie. Po wizycie w Amber powrót do Jaipuru i
wizyta w lokalnej fabryce dywanów i farbiarni tekstyliów. Następnie zwiedzanie nowej części miasta:
Pałac ejMiejski będący przykładem architektury radżpuckiej i mogolski oraz Jantar Matar –
obserwatorium astronomiczne z XVIII wieku, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po
zwiedzaniu czas wolny na zakupy. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 8
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Delhi (280 km – 6 godzin). Po przyjeździe do
Delhi czas wolny na ostatnie zakupy oraz obiadokolacja w hotelu. Nocą lub wczesnym rankiem
transfer na lotnisko oraz wylot do Polski.
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Dzień 9
Powrót do Polski przez jeden z portów tranzytowych.

Warto wiedzieć
W Indiach obowiązującą walutą jest rupia: 1 PLN – 17 rupii. Pieniądze można wypłacać w
bankomatach, lub wymieniać w bankach i kantorach ( dolary i euro). Zdrowie:
– prosimy o podanie informacji o uczuleniach, przyjmowanych lekach, chorobach przewlekłych
Szczepienia:
Zalecane: WZW A i B, tężec, błonnica, polio, dur brzuszny.
Malaria : bardzo niskie zagrożenie
– zalecamy zabranie i stosowanie repelentów na komary ( np. spray Mugga ) lub zakup takich
środków na miejscu. Indie to fascynujący i egzotyczny kraj, jednak poziom i sterylność
zakwaterowania, stan dróg czy czystość i estetyka otoczenia różni się od standardów europejskich.
Dla Państwa komfortu staramy się bardzo, aby zakwaterowanie nie wykraczało poniżej ogólnie
przyjęte normy hoteli 3*, jednak nie mamy wpływu na uciążliwości związane z długimi przejazdami.
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