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Indie to „globtroterskie abc”. Każdy szanujący się krajo-
znawca powinien odbyć tam podróż choćby raz w życiu. 
Indie to podróż nie tylko w wymiarze czasu i przestrzeni 
ale też wędrówka w głąb samego siebie, na dno duszy, 
to próba zrozumienia życia przez pryzmat kalejdoskopu 
indyjskiej rzeczywistości. Zrozumieć Indie, to trochę 
tak, jakby zrozumieć nagle cały świat. Dochodzi do gło-
su nowa koncepcja czasu. Stajesz w szeregu niebieska-
wych bogów. Dusza śpiewa, rozpływa się w niebycie, 
odkrywasz w sobie śmiejące się dziecko i czujesz jak z 
oddechem rodzą ci się ptaki wyrywające się z piersi…

D ZIEŃ 1. Zbiórka uczestników wyprawy na lotnisku w 
Warszawie. Wylot do Delhi przez jeden z tranzytowych 
portów lotniczych.

D ZIEŃ 2. Przylot do Delhi. Wymiana pieniędzy, przejazd 
do hotelu. Po śniadaniu zwiedzanie kompleksu Qutab 
Minar, następnie Old Delhi: meczet Dżama Masdżid 
(największy w Indiach), z którego zobaczymy Czer-
wony Fort (Lal Qila) i Lahore Gate, gdzie ogłoszono 
niepodległość Indii. Dalej, Radż Ghat z miejscem pa-
mięci Mahatmy Gandhiego. Przejazd przez New Delhi: 
widok na rezydencję Prezydenta Indii (Rasztrapati 
Bhavan), Drogę Królewską (Radżpath), Parlament 
(Sansad Bhavan) oraz Bramę Indii. Wieczorem wizyta 
w świątyni Lakszmi Narajan z ołtarzami hinduskich 
bogów oraz świątynia Sikhów ze złotą kopułą i base-
nem do rytuału chrztu. Powrót do hotelu na nocleg.

D ZIEŃ 3. Po śniadaniu wyjazd do stolicy Radżastanu, 
Dżajpuru, zwanego „Różowym miastem”. Zwiedzanie: 
pałac maharadżów (City Palace) i Dżantar Mantar, ob-
serwatorium astronomiczne. Szlifiernia diamentów ze 
sklepem jubilerskim. Nocleg w Dżajpurze.

D ZIEŃ 4. Po śniadaniu przejazd do Fortu Amber, stolicy 
klanu radżputańskiego, a później państwa Dżajpur od 
966 do 1727 r. Po drodze przystanek na zdjęcie przy 
Pałacu Wiatrów (Hawa Mahal). Potem Jaigarh (Fort 
Dżaja) z pięknym widokiem na fort Amber i na miasto 
Dżajpur. Nekropolia maharadżów w Gajtor. Emporium 
dywanów, makatek i jedwabi. Powrót do hotelu i czas 

wolny na odpoczynek. Nocleg w Dżajpurze.

D ZIEŃ 5. Całodzienna wycieczka na skraj pustyni Thar 
do świętego miasta Puszkar, gdzie jest 400 świątyń, a 
wśród nich - świątynia poświęcona bogu Brahmie (je-
dyna na świecie). Dla chętnych - podejście do świąty-
ni Sawitri, skąd rozpościera się niepowtarzalny widok 
na miasteczko, na Wężową Górę i na pustynię Thar. 
Powrót do hotelu w Dżajpurze. Nocleg.

D ZIEŃ 6. Wyjazd z hotelu wcześnie rano do ogrodów 
Sisodia Rani, podpatrywanie pielgrzymów w zespole 
świątyń w Galta i karmienie świętych małp. Następ-
nie Fatehpur Sikri, Umarłe Miasto Mogołów (na liście 
UNESCO) i wspaniały meczet Akbara ze słynną Bramą 
Zwycięstwa oraz ażurowy grobowiec świętego męża 
Salima Cziszti na dziedzińcu meczetu. Przyjazd do 
Agry i zakwaterowanie w hotelu. Nocleg w Agrze.

D ZIEŃ 7. Zwiedzanie Agry: niepowtarzalny Tadż Mahal, 
grobowiec cesarskiej małżonki oraz monumentalny 
Fort Agra cesarza Akbara, gdzie więziony był Szah-
dżahan. Emporium ze sztuką wzorowaną na pietra 
dura. Po południu, dla chętnych, fakultatywnie wyjazd 
do Mathury, mitycznego miejsca narodzin Kriszny i 
do Vrindaban, gdzie młodziutki Kriszna pląsał z paste-
reczkami gopi, a gdzie dziś znajduje się amerykański 
ośrodek Hare Kriszna (można wziąć udział w pudży), 
po drodze spojrzenie na grobowiec Akbara w Sikan-
drze. Nocleg w Agrze.

D ZIEŃ 8. Wyjazd do Orczy. Po drodze, zwiedzanie im-
ponującej XVI-wiecznej fortecy Man Singha w Gwalior 
oraz Jai Vilas, pałacu maharadżów Scindia, jednego 
z najstarszych i najbardziej szacownych rodów ary-
stokratycznych. Przejazd na nocleg do wioski Orcza. 
Wieczorem dla chętnych spacer w  wyjątkowej scene-
rii. Nocleg w Orczy.

D ZIEŃ 9. Wcześnie rano powitanie słońca nad rzeką 
Betwa. Zwiedzanie uroczej wioski Orcza - Pałacu Dża-
hangira, pałacu maharadżów oraz świątyni Lakszmi 
Narajan. Po południu - przejazd do Khadżuraho. Noc-
leg w Khadżuraho.

 

D ZIEŃ 10. Khadżuraho - zwiedzanie tysiącletnich świą-
tyń (na liście UNESCO), które intrygują, szokują, ba-
wią i uczą, a wciąż nie wiadomo dlaczego zostały zbu-
dowane… Przejazd do świątyń dżinijskich. Emporium 
aryjskiej sztuki użytkowej. Po południu, dla chętnych, 
fakultatywnie - rezerwat przyrody. Wieczorem, dla 
chętnych, fakultatywnie spektakl światło i dźwięk w 
zespole świątyń lub fakultatywnie pokaz regionalnych 
tańców indyjskich w emporium Kandariya. Nocleg w 
Khadżuraho.

D ZIEŃ 11. Całodzienny przejazd autokarem Khadżu-
raho - Waranasi (Benares). Możliwość przelotu sa-
molotem Khadżuraho-Waranasi około 180-200 USD, 
decyzja i rezerwacja przed wyjazdem. Nocleg w Wa-
ranasi.

D ZIEŃ 12. Waranasi: o wschodzie słońca przejażdżka 
łodziami po świętej rzece Ganges, spacer po ghatach 
i Starym Mieście. Powrót do hotelu na śniadanie. 
Przejazd do Sarnath, gdzie Budda po doznaniu Prze-
budzenia wygłosił pierwszą naukę do pięciu ukocha-
nych uczniów zebranych w Parku Łani, znaną jako 
„pierwszy obrót koła praw”. Muzeum Archeologiczne 
z kolumną Aśioki i słynnymi lwami, godłem Indii. Em-
porium tak zwanych „brokatów z Waranasi”. Po połu-
dniu transfer na dworzec kolejowy. Przejazd nocnym 
pociągiem do Kalkuty (miejsca do leżenia)

D ZIEŃ 13. Przyjazd do Kalkuty w godzinach rannych. 
Transfer do hotelu na śniadanie. Następnie zwie-
dzanie Domu Matki Teresy oraz Domu Misjonarzy 
Miłosierdzia wraz ze świątynią Kalighat. Victoria Me-
morial zniesiony ku czci królowej Wiktorii a dziś je-
dyne wspomnienie panowania Brytyjczyków. Wizyta  
w Muzeum Narodowym ze skarbami sztuki indyjskiej. 
Transfer do hotelu. Nocleg w Kalkucie.

D ZIEŃ 14. Po śniadaniu dalsze zwiedzanie miasta: 
Ogród Botaniczny i wybrzeże rzeki Hughli, dopływu 
Gangesu. Przejazd przez Eden Gardens, plac BBC 
Bagh i Writers Building. Po południu transfer na lotni-
sko. Wylot do Warszawy przez porty tranzytowe.

D ZIEŃ 15. Przylot do Warszawy.

INDIE PÓŁNOCNE z Kalkutą

TERMINY:
15.01 - 29.01.2017
29.01 - 12.02.2017
14.02 - 28.02.2017
12.03 - 26.03.2017
23.04 - 07.05.2017

29.09 - 13.10.2017
15.10 - 29.10.2017
05.11 - 19.11.2017
24.11 - 08.12.2017

CENA: 
4 990 PLN + 840 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 4 990 PLN na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 840 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Delhi; Kalkuta - 

Warszawa
- opiekę pilota - przewodnika na całej trasie
- opiekę lokalnych przewodników
- zakwaterowanie: hotele 3* w pokojach 2-os.  

z łazienkami (standard lokalny), jeden nocleg  
w pociągu z Waranasi do Kalkuty (z miejscami  
do leżenia)

- śniadania, 
- opłaty za wizę indyjską
- przejazdy wewnętrzne po Indiach vanem lub 

mikrobusem
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
- bilety wstępu 120 USD,
- pozostałe kolacje (aranżuje pilot), 
- dopłata do pokoju 1-osobowego 350 USD
- napiwki 50 USD
- pozostałe wycieczki fakultatywne ok. 60 USD

Delhi - Dżajpur - Puszkar - Agra - Orcza - Khadżuraho - Waranasi - Kalkuta


