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Indie i Nepal 18 dni
Delhi, Neemrana, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Taj Mahal, Sikandra, Jhansi, Orchha, Khajuraho,
Varanasi, Ram Nagar, Sarnath, Lumbini, Chitwan, Pokhara, Katmandu, Bhaktapur, Bodhnath, Patan
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. Wizyta w Starym Delhi i zwiedzanie pochodzącego z XVII w., największego w Indiach
meczetu Jama Masjid, meczetu, w którym w każdy piątek gromadzą się tysiące wiernych. Przejażdżka rikszami obok
Czerwonego Fortu (Lal Qila)
do Raj Ghat – miejsca nad brzegiem rzeki Jamuny, gdzie skremowano ciało Mahatmy
Gandhiego. 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, w okolicach którego odbywają się najważniejsze parady. Nocleg w Delhi.
3 dzień Delhi / Neemrana / Jaipur
Oglądanie 72-metrowej wieży zwycięstwa Qutb Minar
z XIII w., którą wybitni rzemieślnicy pokryli skomplikowaną
płaskorzeźbioną dekoracją. Wizyta w centrum dywanów jedwabnych i paszminy. Przejazd do stolicy Radżastanu – Jaipuru
(ok. 6 godz.) przez miejscowości Neemrana, gdzie znajduje się imponujący fort. Jaipur wzniesiony na początku XVIII w. przez
maharadżę Jai Singha, ze względu na kolor licznych budowli zwany jest Różowym Miastem. Wizyta w Pałacu Miejskim –
rezydencji władców Jaipuru oraz w pałacowym muzeum. Nocleg w Jaipurze.
4 dzień Jaipur
Całodniowe zwiedzanie Jaipuru i okolic. 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. Podziwianie najciekawszych zabytków miasta, m.in. pięknej fasady
pięciokondygnacyjnego Pałacu Wiatrów (Hawa Mahal) wzniesionego, by umożliwić damom dworskim obserwację życia
zwykłych mieszkańców, pozostając równocześnie niezauważone. Czas wolny w okolicach pałacu, gdzie można kupić biżuterię,
przyprawy i piękne indyjskie stroje. Popołudniem wizyta w Jantar Mantar, gdzie znajduje się zbiór gigantycznych przyrządów
astronomicznych, umożliwiających między innymi dokładniejsze obliczanie czasu. Nocleg w Jaipurze.
5 dzień Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
Przejazd do Agry (ok. 6 godz.), dawnej stolicy imperium mogolskiego położonej w stanie Uttar Pradesh. Po drodze 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. Krótka lekcja gotowania potraw kuchni indyjskiej. Nocleg w Agrze.
6 dzień Agra / Taj Mahal / Sikandra
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. Zwiedzanie Fortu w Agrze , masywnej twierdzy wykonanej z czerwonego piaskowca, której budowę rozpoczął Akbar,
największy cesarz mogolski. Dzięki wyniosłym fortyfikacjom i opływającej mury fortu Jamunie mieszkańcy mogli wytrzymać długie
oblężenie. Dziś zwiedzający mogą podziwiać kunszt budowniczych i rozmach władców. Wizyta w Mauzoleum Akbara
w pobliskiej Sikandrze. Nocleg w Agrze.
7 dzień Agra / Jhansi / Orchha / Khajuraho
Przejazd do Jhansi pociągiem ekspresowym Shatabdi (ok. 2 godz.). Przejazd do położonego w stanie Madhya Pradesh
miasteczka Orchha, którego nazwa oznacza „ukryte miejsce”. Zwiedzanie Jehangir Mahal – pałacu Jehangira, panującego
w XVII w. władcy z dynastii Wielkich Mogołów. Zwiedzanie świątyni Lakshmi Narajany. Dalsza podróż do Khajuraho
autokarem (ok. 4 godz.). Nocleg w Khajuraho.
8 dzień Khajuraho
Zwiedzanie należących do najświetniejszych zabytków Indii świątyń Khajuraho . Wzniesione w X - XI w. świątynie słyną
z rzeźb przedstawiających sceny z Kamasutry. Liczne rzeźbienia i posągi przedstawiają motywy erotyczne: apsary – zmysłowe
tancerki oraz mithuny – figury par miłosnych w większości utożsamiane z postacią Śiwy i jego żony Parwati. Podczas
niespiesznego spaceru odkryjemy piękno świątyni Parsvanath, Shantinath i pozostającej obecnie w ruinie świątyni Ghantai.
Spragnieni wiedzy podróżnicy mogą odwiedzić jeszcze muzeum archeologiczne, z pięknymi zbiorami rzeźb i inskrypcji.

Wieczorem przedstawienie światła i dźwięku w zespole świątynnym. Tematem przedstawienia jest historia i kultura Khajuraho.
Wyjazd nocnym pociągiem do Varanasi (miejsca leżące).
9 dzień Varanasi / Ram Nagar
Przyjazd do Varanasi, inaczej zwanego Benares, położonego nad brzegiem Gangesu miasta Śiwy, jednego z najświętszych
miejsc Indii. Wizyta w XVII-wiecznym forcie Ram Nagar, dawnej siedzibie radży Varanasi, w którym znajduje się interesujące
muzeum z palankinami, bronią oraz wytworami z kości słoniowej. Wieczorem fakultatywnie przejażdżka rikszami nad Gangesem.
Udział w ceremonii aarti nad brzegiem rzeki. Nocleg w Varanasi.
10 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. Zwiedzanie świątyni boga Śiwy i wizyta
przy świątyni Durgi (Niedostępnej) – małżonki Śiwy. Powrót do hotelu na śniadanie. Następnie wycieczka do Sarnath, świętego
miejsca buddystów, gdzie Budda Śiakjamuni wygłosił słynne pierwsze kazanie po uzyskaniu oświecenia. Zwiedzanie zespołu
świątynnego, gdzie m.in. znajduje się stupa Dhamekh i słynny kapitel kolumny cesarza Aśoki. Wizyta w manufakturze
oferującej słynne jedwabie z Varanasi. Nocleg w Varanasi.
11 dzień Varanasi / Lumbini
Całodniowy przejazd do Nepalu (ok. 10 godz.), do miejscowości Lumbini

– miejsca narodzin Buddy. Nocleg w Lumbini.

12 dzień Lumbini / Chitwan
Zwiedzanie Lumbini. Narodziny Buddy Śiakjamuniego upamiętnia około 7-metrowa kolumna ustawiona tam przez indyjskiego
cesarza Aśokę, panującego w III w. p.n.e. Dokładnie w miejscu, gdzie około 2 600 lat temu królowa Maja Devi urodziła księcia
Siddharthę, znanego później jako Budda, stoi świątynia Mai. Nieopodal świątyni znajduje się święty staw, gdzie królowa miała
zażywać kąpieli tuż przed rozpoczęciem porodu. Przejazd do Parku Narodowego Chitwan , który zamieszkują nosorożce,
słonie, tygrysy, sarny, małpy oraz wiele gatunków ptaków. Nocleg w Chitwan.
13 dzień Chitwan
Cały dzień spędzimy na terenie parku. Będzie to okazja do wypoczynku, pływania czółnem, spacerów, obserwacji ptaków, słoni
i innych dzikich zwierząt żyjących na lądzie i w wodzie. Wieczorem przedstawienie taneczne w wykonaniu miejscowej ludności
Tharu. Nocleg w Chitwan.
14 dzień Chitwan / Pokhara
Po śniadaniu przejazd z Chitwan do malowniczo położonego miasta Pokhara (ok. 5 godz.), miejsca, skąd wyruszają wszystkie
wyprawy himalajskie i trekkingowe udające się w region Annapurny. Wizyta nad jeziorem Phewa. Wycieczka łodzią po jeziorze
– okazja do kontemplacji okalających płaską taflę jeziora górskich szczytów. Wycieczka do wodospadu Devina oraz spacer po
starej części Pokhary. Wizyta na lokalnym bazarze. Nocleg w Pokharze.
15 dzień Pokhara / Katmandu
Przejazd do Katmandu (ok. 8 godz.). Czas wolny, który można przeznaczyć np. na zakupy na słynnym Thamelu, dzielnicy skąd
wyruszają ekipy himalajskie. W Thamelu zaopatrzyć się można w albumy, mapy, lokalne rękodzieło i piękne paszminowe wyroby.
Nocleg w Katmandu.
16 dzień Katmandu / Bhaktapur / Bodhnath
Rano fakultatywnie lot nad Himalajami. Zwiedzanie położonej na wzgórzu świątyni Swayambhunath, zwanej też „świątynią
małp”, ze względu na liczną obecność tych zwierząt. Położona centralnie wśród zabudowań świątyni stupa, z której oczy Buddy
spoglądają z góry na cztery strony świata, stanowi jeden z najbardziej znanych symboli Nepalu. Spacer po placu Durbar, gdzie
znajduje się dawny Pałac Królewski
oraz wiele świątyń. Zwiedzanie Bhadgaon, znanego też jako Bhaktapur (Miasto
Wiernych), trzeciego co do wielkości miasta na terenie Doliny Katmandu , które od XIV do XVI w. było stolicą tego regionu.
Wizyta w Bodhnath (znanym też pod nazwą Boudha), gdzie znajduje się największa w Nepalu i jedna z największych na świecie
stupa. Wizyta w pracowni nepalsko-tybetańskich malowideł – thanek. Nocleg w Katmandu.
17 dzień Katmandu / Patan
Wizyta w Patan, drugim co do wielkości mieście w Dolinie Katmandu. Patan znany jest też pod nazwą Lalitpur, co oznacza
„miasto piękna”. Zwiedzanie położonego w centrum miasta historycznego placu Durbar, gdzie na niewielkiej przestrzeni znajduje
się niezwykłe bogactwo świątyń i innych zabytków historycznych. Transfer na lotnisko i przelot do Warszawy z przesiadkami.
18 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.

09.02 - 26.02.2017

INNP-2/17

6450 PLN + 1890 USD*

480 USD*

15.09 - 02.10.2017

INNP-9/17

6450 PLN + 1890 USD*

480 USD*

09.11 - 26.11.2017

INNP-11/17

6450 PLN + 2090 USD*

610 USD*

25.01 - 11.02.2018

INNP 1/18

6450 PLN + 2090 USD*

610 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 Katmandu - Warszawa z
przesiadkami w portach lotniczych.
2. Przejazdy wg programu pociągiem ekspresowym (miejsca siedzące na
trasie Agra - Jhansi), pociągiem nocnym (miejsca sypialne na trasie
Khajuraho - Varanasi), autokarami lub mikrobusami.
3. Zakwaterowanie w hotelach o standardzie ****/*** w pokojach 2-os.
z łazienką i klimatyzacją (2 osoby w pokoju) podczas całej trasy, z
wyjątkiem pobytu w Lumbini (hotel standardu turystycznego, pokoje 2-os.
z łazienką) oraz w Parku Narodowym Chitwan (bungalowy, pokoje 2-os.
z łazienką).
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).
7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
przewlekłych), NNW i bagażu.
8. Wizę indyjską dla posiadaczy paszportu RP.
9. Opłaty lotniskowe (oprócz Nepalu) oraz opłaty za wystawienie biletów.
10. Podatek VAT.

Cena nie obejmuje:
1. Napojów do posiłków.
2. Opłat lotniskowych w Nepalu (równowartość ok. 5 USD).
3. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (75 USD
płatne w Indiach).
4. Wizy nepalskiej (25 USD + 1 zdjęcie, płatna na granicy).
5. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych
programem zwiedzania.
6. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
7. Usług tragarzy na dworcach kolejowych, lotniskach i w hotelach.
8. 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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