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Indie południowe i Sri Lanka 15 dni
Madras, Mahabalipuram, Kumbakonam, Thanjavur, Trichy, Chettinadu, Madurai, Periyar,
Alleppey, Cochin, Kolombo, Anuradhapura, Dambulla, Sigiriya, Pollonnaruwa,
Dambulla, Matale, Kandy, Pinnawala, Nuwara Eliya, Park Narodowy Yala
Program wycieczki

1 dzień Wylot z Warszawy
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Madrasu z przesiadką.
2 dzień Madras / Mahabalipuram
Przylot do Madrasu. Madras to stolica stanu Tamil Nadu. Krótkie zwiedzanie miasta. W programie miejskie muzeum,
posiadające unikatowe kolekcje malarstwa i rzeźby oraz świątynia Kapaleshwarar, znajdująca się w dzielnicy Mylapore, gdzie
zobaczyć można również stare domy braminów. Przejazd do Mahabalipuram (ok. 1,5 godz.). Zwiedzanie kompleksu
świątynnego wzniesionego bezpośrednio nad Zatoką Bengalską przez panującą w VII w. dynastię Pallawów. Wykute w skałach
reliefy, groty i monolityczne sanktuaria stanowią doskonały przykład sztuki południowoindyjskiej. Nocleg w Mahabalipuram.
3 dzień Mahabalipuram / Kumbakonam
Przejazd do Kumbakonam (ok. 6 godz.). Po drodze wizyta w świątyni Vaitheeswaran, dedykowanej bogu Śiwie, który czczony
jest w niej jako bóstwo uzdrawiające oraz Darasuram. Świątynia Darasuram wybudowana za panowania dynastii Ćolów
charakteryzuje się wspaniałym frontonem w kształcie królewskiego powozu. Nocleg w Kumbakonam.
4 dzień Kumbakonam / Thanjavur / Trichy
Przejazd do Trichy (ok. 3 godz.). Po drodze zwiedzanie Thanjavuru (Tanjore), położonego na żyznych ziemiach dorzecza
Kaveri, dawnej stolicy imperium Ćolów, Najaków i Marathów. Wizyta w 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. Dalszy przejazd
do Trichy. Zwiedzanie Rock Fort oraz skalnych świątyń. Wizyta w pobliskim Śrirangam, kompleksie świątynnym położonym na
wyspie pomiędzy dwoma rzekami, gdzie najsłynniejszym obiektem jest poświęcona Wisznu majestatyczna świątynia
Ranganatha. Nocleg w Trichy.
5 dzień Trichy / Chettinadu / Madurai
Przejazd do Madurai (ok. 3 godz.), miasta będącego skarbnicą sztuki sakralnej i kultury tamilskiej. Po drodze krótki przystanek
w Chettinadu. W Madurai 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. Nocleg w Madurai.
6 dzień Madurai / Periyar
Przejazd do Periyar (ok. 4 godz.), parku narodowego będącego równocześnie rezerwatem tygrysów. Zwiedzanie plantacji
przypraw, na której zobaczymy jak rośnie kardamon, jak pozyskuje się cynamon i pieprz. 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.
7 dzień Periyar / Alleppey / Cochin
Przejazd do Alleppey (ok. 4 godz.). Wycieczka łodzią po tzw. backwaters – rozlewiskach i kanałach wodnych – krajobrazie
charakterystycznym dla wybrzeża Kerali. Przejażdżka wśród bujnej zieleni dżungli, gajów kokosowych i pól ryżowych daje
sposobność podglądania codziennego życia ludności zamieszkującej te tereny. Dalszy przejazd do Cochin (ok. 2 godz.). Nocleg
w Cochin.
8 dzień Cochin / Kolombo
Cochin to najbardziej kosmopolityczne miasto stanu Kerala, mozaika wpływów holenderskich, portugalskich i brytyjskich.
Zwiedzanie fortu Cochin: m.in. kościół św. Franciszka – najstarsza budowla, wzniesiona przez Portugalczyków na początku
XVI w. oraz chińskie sieci, którymi można sterować z lądu. Wizyta w Miasteczku Żydowskim, gdzie znajduje się synagoga
Paradresi – pamiątka po licznej społeczności Żydów, Pałacu Holenderskim oraz na targu z przyprawami. Transfer na lotnisko
i przelot do Kolombo, stolicy Sri Lanki. Zwiedzanie miasta autokarem: ekskluzywna dzielnica Kolombo 7, czyli dawne Ogrody
Cynamonowe, Narodowe Centrum Kongresowe imienia Sirimavo Bandaranaike – pierwszej kobiety-premiera na świecie.
Nocleg w Kolombo.

9 dzień Kolombo / Anuradhapura / Dambulla
Przejazd do Anuradhapury (ok. 5 godz.), starożytnej stolicy Sri Lanki przez prawie półtora tysiąclecia, od IV w. p.n.e. do XI w.
n.e. Zwiedzanie pozostałości historycznego świętego miasta. Współcześnie Anuradhapura słynie z dagob: otoczonej słoniowym
murem Ruvanweli, zwanej Wielką Stupą; Thuparama kryjącej relikwie prawego obojczyka Buddy oraz ogromnej Jetawana
o średnicy i wysokości przekraczającej 100 m. Oglądanie Śri Maha Bodhi, świętego figowca liczącego 23 stulecia. Jest to ponoć
najstarsze znane drzewo na świecie, wyhodowane ze szczepu dokładnie tego figowca indyjskiego, pod którym Budda Śiakjamuni
doznał oświecenia. Nocleg w Dambulla.
10 dzień Dambulla / Sigiriya / Polonnaruwa
Wizyta w mieście-twierdzy Sigiriya. Zbudowany w V w. n.e. „podniebny fort” jest uznawany za największy cud architektury na Sri
Lance. Wejścia do twierdzy bronią łapy potężnego lwa. Na szczycie znajdują się pozostałości wspaniałego pałacu. Skalną
ścianę zdobią dobrze zachowane freski, będące jedynym znanym przykładem syngaleskiej sztuki świeckiej. Wspinaczkę na
szczyt twierdzy dodatkowo wynagrodzi widok na rozległe pola i dżunglę. Przejazd do Polonnaruwy – średniowiecznej stolicy Sri
Lanki. Największy rozwój kraju nastąpił w XI – XII w., w okresie rządów króla Vijayabahu I, który obrał to miasto za stolicę.
Znajdują się w nim dobrze zachowane zabytki z tamtego okresu, m.in.: pałace królewskie, sale audiencyjne, okrągła świątynia
Vatadage, budynek Thuparama z wizerunkami Buddy, 55-metrowa stupa Wihara Rankoth, dagoba Wihara Kiri i świątynia
Lankathilaka. Oglądanie skalnych postaci Buddy w świątyni Wihara Gal. Nocleg w Dambulla.
11 dzień Dambulla / Matale / Kandy
Zwiedzanie wykutego w skale buddyjskiego kompleksu Złotej Świątyni w Dambulli. Groty i jaskinie mieszczą bogato zdobione
malowidła i rzeźby, z których najstarsze są datowane na I w. p.n.e. Przejazd w kierunku Kandy. Przystanek w Matale,
w ogrodzie przypraw i roślin leczniczych używanych w produktach ajurwedy. Możliwość dokonania zakupów w sklepie przy
plantacji. Zwiedzanie Świątyni Relikwii Świętego Zęba w Kandy, najważniejszej buddyjskiej świątyni kraju. Przywieziona w IV w.
z Indii relikwia uchodzi za najcenniejszą na Sri Lance; przez wieki posiadanie jej było symbolem politycznej i religijnej władzy nad
wyspą. Wieczorem przedstawienie lankijskich tańców. Nocleg w Kandy.
12 dzień Kandy / Pinnawala / Nuwara Eliya
Wizyta w Pinnawali, założonym w 1975 r. sierocińcu dla słoni. Dalszy przejazd do Nuwara Eliya (ok. 4 godz.), wiecznie rześkiej
krainy zielonych wzgórz. Niegdyś ulubiony rejon brytyjskich osadników słynie z malowniczego krajobrazu i uprawy krzewów
herbaty. Wizyta na plantacji herbaty. Zwiedzanie fabryki herbaty zakończone degustacją i możliwością zakupu. Oglądanie
wodospadu Ramboda. Nocleg w Nuwara Eliya.
13 dzień Nuwara Eliya / Park Narodowy Yala
Zwiedzanie górskiego miasteczka. Przyjazd do Parku Narodowego Yala (ok. 5 godz.). Park rozciąga się na obszarze ponad 120
km2, obejmuje porośnięte krzewami sawanny, dżunglę, formacje skalne, plaże i laguny. Zamieszkują go słonie indyjskie, dzikie
bawoły wodne, lamparty, niedźwiedzie wargacze, jelenie, dziki, małpy, szakale, krokodyle, warany i wiele gatunków ptaków.
Nocleg w Yala.
14 dzień Park Narodowy Yala
Poranne safari po parku samochodem typu jeep. Przy odrobinie szczęścia można dostrzec na otwartym terenie i w zaroślach
sporo dzikich zwierząt. Przejazd do Galle (ok. 5 godz.), największego z zachowanych miast fortowych wzniesionych przez
Europejczyków w Azji. Przez wiele wieków Galle było największym i najważniejszym portem na wyspie zdobywanym kolejno
przez Portugalczyków (XVI w.), Holendrów (XVII w.) i Brytyjczyków (XVIII w.). Najwięcej zachowanych budowli pochodzi z okresu
panowania holenderskiego. Zwiedzanie zabytkowej części Galle. Kolacja pożegnalna i dalszy przejazd na lotnisko w Kolombo.
Przelot do Warszawy z przesiadkami.
15 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.

17.03 - 31.03.2017

INCE-3/17

6850 PLN + 1590 USD*

480 USD*

30.07 - 13.08.2017

INCE-8/17

6850 PLN + 1590 USD*

480 USD*

12.11 - 26.11.2017

INCE-11/17

6850 PLN + 1890 USD*

590 USD*

21.01 - 04.02.2018

INCE-1/18

6850 PLN + 1890 USD*

590 USD*

04.03 - 18.03.2018

INCE-3/18

6850 PLN + 1890 USD*

590 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 - Madras i Kolombo - Warszawa z
przesiadkami w portach lotniczych oraz przelot Cochin - Kolombo.
2. Przejazdy wg programu autokarem lub mikrobusem.
3. Zakwaterowanie w hotelach ****/*** w pokojach 2-os. z łazienką i
klimatyzacją (2 osoby w pokoju).
4. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie.
5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych
przewodników w czasie zwiedzania.
6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).

Cena nie obejmuje:
1. Napojów do posiłków.
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (60 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 lotniskach i w hotelach.
6. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
(13 PLN).

7. Wizę indyjską dla posiadaczy paszportu RP.
8. Wizę na Sri Lankę dla posiadaczy paszportu RP.
9. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
przewlekłych), NNW i bagażu.
10. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.
11. Podatek VAT.

Wymagania dot. paszportu:
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu
do Polski oraz posiadać co najmniej 3 wolne strony.

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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