
INDIE PÓ NOCNE + GOAŁ

      Spośród krajów azjatyckich, Indie cechuje bez wątpienia największa na kontynencie różnorodność.

Wizyta w tym kraju to prawdziwa gratka dla podróżników. Zaproponowana przez nas trasa skupia się

na najciekawszych miejscach Indii Północnych, m.in. Delhi, Agrze, Jaipurze czy Varanasi jak i zakłada

późniejszy  zlot  na  Goa  celem  relaksu  na  -  jednych  z  ładniejszych  w  Azji  -   plażach.  Na  deser

zostawiamy sobię wizytę w wielkomiejskim Bombaju. Podczas naszej wyprawy zwiedzimy wspaniałe

świątynie, pałace, i forty. Spotkamy ciekawych mieszkańców, święte krowy i wszędobylskie małpy.

Poznamy niepowtarzalną duchowość mieszkańców subkontynentu, dzięki której rozwinęły się jedne z

największych  religii  świata;  będzie  więc  okazja  zajrzeć  do  hinduskiej  i  buddyjskiej  świątyni,

muzułmańskiego meczetu czy sikhijskiej gurdwary. Nie ominiemy miejscowych targowisk i degustacji

tutejszych potraw. Czeka nas prawdziwa feeria barw, smaków, zapachów i wrażeń! Autorką programu

jest Marzena Magnuszewska.



PROGRAM

Dzień 1 -  WYLOT DO DELHI

Spotkanie  na  lotnisku  w  Warszawie  i  powitanie  uczestników wyprawy  przez  przedstawiciela  Big
Planet. Przekazanie szczegółowych informacji dotyczących lotu, odprawa i wylot do Delhi. 

Dzień 2 - DELHI

Po nocnym przylocie do Delhi  pojedziemy do hotelu,  wyspać się  przed czekającą nas przygodą.
Następnie  wybierzemy  się  na  zwiedzanie  miasta.  Zobaczymy  grobowiec  cesarza  Humayuna,   gmach
Parlamentu,  Pałac  Prezydenta,  Bramę  Indii,  Sekretariaty  i  wyjątkową  świątynię  hinduistyczną  -  Lakshmi
Narayan. W Starym Delhi  zwiedzimy największy meczet w kraju - Jama Masjid,  a przejażdżka rikszami  -
wąskimi uliczkami w pobliżu meczetu - na długo pozostanie w naszej pamięci. Nocleg w Delhi.

Dzień 3- DELHI – JAIPUR

Po śniadaniu wyruszymy z Delhi do Jaipuru. Po drodze zwiedzimy kompleks Qutub Minar, będący
pozostałościami po pierwszym meczecie w Delhi, nad którym góruje wysoka na ponad 70 metrów kamienna
wieża. Jeśli wystarczy nam czasu,  na obrzeżach Jaipuru odwiedzimy tajemniczą świątynię małp – GaltaJi. 
Po dotarciu do Jaipuru zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem zajrzymy do lśniącej bielą marmurowej świątyni
Birla Mandir.  Nocleg w Jaipurze.

Dzień 4- JAIPUR

Dzisiaj czeka nas kolejny ekscytujący dzień w stolicy Radżastanu. Rano udamy się na wycieczkę do
Fortu Amber,  później w historycznym centrum - Różowym Mieście - odkryjemy unikatowe obserwatorium
astronomiczne Jantar Mantar.  Wciąż zamieszkały przez rodzinę maharadży Pałac Miejski oraz okazały Pałac
Wiatrów (Hawa Mahal) stanowić mogą doskonałe tło w trakcie sesji fotograficznej. Nocleg w Jaipurze.

Dzień 5 - JAIPUR – FATEHPUR SIKRI – AGRA

Dziś wyruszymy w trasę wczesnym rankiem. Po drodze do Agry odwiedzimy Fatehpur Sikri, unikalne
wymarłe miasto i sąsiadujący z nim potężny meczet mieszczący niezwykłej urody grobowiec muzułmańskiego
świętego. W Agrze zagubimy się w labiryncie korytarzy i dziedzińców Czerwonego Fortu, by na koniec dnia
stanąć oko w oko z jednym z cudów świata, miejscem pielgrzymek turystów i zakochanych – mauzoleum Taj
Mahal. Nocleg w Agrze

Dzień 6 - AGRA 

Od rana dalsze zwiedzanie Agry - zobaczymy m.in.  słynny Czerwony Fort.  Popołudniu powrót do
hotelu, czas na odświeżenie się przed podróżą oraz transfer na stację kolejową skąd udamy się w podróż
pociągiem do Varansi - styczność z legendą hinduskiej kolei będzie atrakcją samą w sobie :)

Dzień 7 - VARANASI

Poranny przyjazd do Varanasi i transfer do hotelu. Po odświeżeniu się po podróży, zapraszamy na
spotkanie z  jednym z najbardziej niezwykłych miast świata. Odwiedzimy kilka świątyń, lecz unikalny charakter
Varanasi poczujemy dopiero spacerując po ghatach  (rytualnych schodach prowadzących do świętej rzeki
Ganges) i wąskich uliczkach starego miasta oraz biorąc udział w wieczornej pudży, czyli ofierze składanej
bogini Gandze uosobionej przez świętą rzekę. Nocleg w Varanasi.



Dzień 8 – VARANASI

O wschodzie słońca wypłyniemy łodzią na święte wody Gangesu. Będziemy mogli złożyć symboliczną
ofiarę rzece i podziwiać odbijające się w jej nurcie nadbrzeżne budowle. Zobaczymy pielgrzymów, którzy
gromadzą się na ghatach, by rytualnie zanurzyć  się w świętych wodach. Po rejsie wrócimy do hotelu na
śniadanie,  po nim udamy się  do pobliskiego Sarnath, gdzie Budda wygłosił swoje pierwsze kazanie. Dla
uczczenia tego wydarzenia, wyznawcy z różnych krajów zbudowali tu świątynie nawiązujące architektonicznie
do stylów panujących w ich stronach ojczystych.,  na przykład ufundowaną przez wyznawców ze Sri Lanki
świątynię, na ścianach której artysta namalował historię życia Buddy. Powrót na nocleg do Varanasi.

Dzień 9 - PRZELOT NA GOA

   

       Poranny transfer na lotnisko i przelot na Goa(przesiadka w Bombaju). Przylot późnym popołudniem(w
zależności  od  połączenia  lotniczego).  Wieczorem będziemy już  raczyć  się  drinkiem na  pięknych  plażach
Morza Arabskiego :)

Dzień 10 – GOA

     Leniuchowanie na plażach Półwyspu Indyjskiego. Dla chętnych możliwości fakultatywnych wycieczek i
możliwość aktywnego spędzania  czasu (m.in.  nurkowanie,  sporty wodne).  Wieczorem spędzanie czasu w
miejscowych knajpkach.

Dzień 11- GOA

Dalszy wypoczynek na Goa.

Dzień 12 – GOA

Dalszy wypoczynek na Goa.

Dzień 13 - GOA - BOMBAJ

             Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Bombaju. Przejazd i zakwaterowanie w hotelu, a
następnie  - po odświeżeniu się - ruszymy na zwiedzanie największego miasta Indii. Nocleg w Bombaju.

Dzień 14 - BOMBAJ - WYLOT DO POLSKI

           Od rana dalsze zwiedzanie Bombaju. Po południu powrót do hotelu, krótki odpoczynek i transfer na
lotnisko. Pożegnanie grupy przez pilota i wylot w kierunku Polski.

Dzień 15 - PRZYLOT DO WARSZAWY

             Powrót do Warszawy w okolicach godzin porannych(zależnie od połączenia lotniczego).



WAŻNE INFORMACJE

ELASTYCZNOŚĆ PROGRAMU

Program jest ramowy (orientacyjny), kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może 
ulec zmianie lub przestawieniu w zależności od preferencji grupy.

WIZY

     Wymagana wiza, o którą ubiegać o nią można się przez internet / e-wiza - koszt – 50USD / 
albo za pośrednictwem naszego biura, które udziela wszelkiej informacji i pomocy w staraniach o 
jej uzyskanie. Wymagany jest paszport, ważny minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy.

POGODA

       Proponowany przez  nas  okres  zimowy cechuje  znacznie  przyjemniejsza  temperaturą  od
niemiłosiernie upalnego lata i jest najlepszą porą do zwiedzania Indii. Jednakże również podczas tej
należy liczyć się z wysokimi temperaturami. 

SCZEPIENIA I CHOROBY

      Nie ma obowiązku szczepień, lecz profilaktycznie zalecamy szczepienia przeciwko tężcowi
z błonicą oraz żółtaczce typu A i B. Ze względu na odmienną florą bakteryjną, należy zachować
podstawowe  zasady  higieny,  jak  mycie  owoców  przed  zjedzeniem  czy,  w  miarę  możliwości,
spożywanie tylko butelkowanej wody.

JĘZYK

     Językami urzędowymi(na poziomie administracji centralnej) jest hindi i, jako pomocniczy, 
angielski. Ponadto istnieje 21 języków konstytucyjnych dopuszczonych jako języki urzędowe w 
określonych stanach.

STREFA CZASOWA 

      + 3,5 godziny do przodu względem czasu polskiego (czas letni ), 4,5 godziny do przodu w 
sezonie zimowym

WTYCZKI ELEKTRYCZNE

      Takie jak w Polsce

INTERNET/TELEFON

   Dostęp do internetu głównie w licznych kafejkach internetowych i hotelach. Dość powszechne są
również hotelowe sieci Wi-Fi.



WALUTA

     Walutą obowiązująca w Indiach jest Rupia (1 zł – około 16 Rupii). Na miejscu możliwość 
bezproblemowej wymiany euro i dolarów  na lokalną walutę.

Cena zawiera:

 bilet lotniczy na trasie Warszawa-Delhi- Bombaj - Warszawa (do kwoty 2300 zł)
  12 noclegów, zgodnie z programem – 8 noclegów w dobrych hotelach klasy 

turystycznej(pokoje 2-osobowe z łazienką i klimatyzacją), 4 noclegi w resorcie na Goa, 1 
nocleg w pociągu sypialnym + ostatniego dnia hotel w Bombaju(wieczór przed wylotem) 

 przeloty lokalne: Varanasi - Goa - Bombaj
 opiekę polskiego pilota podczas trwania całej wyprawy
 miejscowi przewodnicy
 śniadania
 pełne wyżywienie podczas pobytu na Goa (śniadania, obiady i kolacje)
 pełen transport podczas wyprawy: klimatyzowany bus, pociąg(klasa 2AC), transport miejski
 ubezpieczenie KL – 50.000 Euro, KR – 6.000 Euro, NNW – 15.000 złotych, Bagażu – 1.000

złotych (możliwe indywidualne rozszerzenie)

Cena nie zawiera:
 wyżywienia nieobjętego w programie(obiadokolacje na trasie)
 opłat wstępu do zwiedzanych obiektów(około 100 USD)
 wydatków własnych
 zwyczajowych napiwków
 wizy (cena – 50 USD) – jako biuro udzielamy bezpośredniej informacji i pomocy przy 

wyrobieniu wizy
 dopłaty do pokoju jednoosobowego – 1400 złotych


