
              Załącznik do umowy-zgłoszenia

Program wyprawy

INDIE nieznane: Gudżarat, Andhra Pradeś i Telangana
Czas: 23 dni

Indie nieznane to program autorski Tomka Tułaka, stworzony specjalnie dla starych klubowiczów, miłośników
indyjskich  klimatów.  Ale  to  również  propozycja  dla  tych,  którzy  chcą  po prostu  poznać  Indie,  choć  w tym
przypadku poza utartymi szlakami.
Dlaczego Indie nieznane? Bo to podróż przez  Gudżarat, Andhra Pradeś, Bihar, Uttar Pradeś oraz Telangana –
stany rzadko odwiedzane przez turystów, jednak równie ciekawe i niezwykłe jak w pozostałej części kraju.
Indie nieznane to  prawdziwa przygoda,  którą rozpoczniemy w Tirupali  położonym w stanie Andhra Pradeś.
Znajdująca się  tutaj  lokalna świątynia  boga Wisznu jest  jednym z najliczniej  odwiedzanych miejsc  kultu na
świecie. Przyłączymy się do wędrówki pielgrzymów i będziemy obserwować barwne życie religijne południowych
Indii.  Z  Tirupali  pojedziemy  pociągiem  do  gwarnego  Hyderabadu  w  stanie  Telangana,  gdzie  czeka  nas
zwiedzanie fortów i meczetów. Indie nieznane to także północna część kraju i stany Bihar i Uttar Pradeś. Tam
zobaczymy jedno z najważniejszych dla buddyzmu miejsc na świecie: Bodhgayę – miejsce oświecenia Buddy.
Indie  nieznane  to  ponadto rozległy  Gudżarat,  gdzie  zobaczymy  m.in.  górę  Śatrundźaja,  na  zboczach  której
wzniesiono  ponad  800  świątyń  dżinijskich.  Odwiedzimy  plemiona  zamieszkujące  odległe,  pustynne  rejony
dystryktu Kaććh. Zobaczymy wielkie słone jezioro Rann, położone na spornym pograniczu Indii i Pakistanu. W
Gudżaracie znajduje się ostatnie stanowisko azjatyckich lwów, skąd niedaleko już do Parku Narodowego Gir.
Wreszcie, Indie nieznane to wyspa Diu. Na koniec wyprawy odpoczniemy na plażach wyspy Diu, byłej kolonii
portugalskiej, pełnej kolonialnej zabudowy i starych kościołów.

1 DZIEŃ: Polska – Indie
Wylot do Indii, z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych.
2 DZIEŃ: Chennai (Madras)
Poranny przylot do Indii: Bombaju lub Delhi. Przesiadka na samolot do Chennai (Madrasu). Wymiana pieniędzy.
Krótkie zwiedzanie miasta. Nocleg w Madrasie.
3 DZIEŃ: Kanchipuram
Przejazd do Kanchipuram, znanego zwłaszcza ze znajdującej się tutaj Świątyni Ekambaranatha. Jest to jedno z
pięciu najważniejszych sanktuariów śiwaickich, z których każdy przypisany jest jednemu z żywiołów, będących
miejscem przebywania boga Śiwy. Spacer po miasteczku. Nocleg w Kanchipuram.
4 DZIEŃ: Tirupali
Przejazd do stanu Andhra Pradeś, do miejscowości Tirupali. Zwiedzanie hinduistycznej Świątyni Wenkateśwary
położonej na wzgórzu Tirumala, związanej z kultem boga Wenkateśwary (Baladźi), lokalnego wcielenia Wisznu.
Świątynia  stanowi  ważny  ośrodek  pielgrzymkowy i  jest  jednym z  najliczniej  odwiedzanych  miejsc  kultu  na
świecie. Z okazji dorocznego święta Brahmotsawam gromadzi się tam około pół miliona wiernych. Nocleg w
Tirupali.
5 DZIEŃ: Tirupali
O poranku  przyłączamy  się  do  pielgrzymów i  wchodzimy  na  wzgórze,  na  którym położona  jest  świątynia.
Wieczorem wyjazd nocnym pociągiem sypialnym do Hajderabadu.
6 DZIEŃ: Hajderabad
Rano przyjazd do Hajderabadu – stolicy stanu Telangana. Stan ten został wyodrębniony ze stanu Andhra Pradeś.
Zwiedzamy symbol miasta – Charminar, którego nazwa oznacza cztery wieże, a jego minarety mają 54 metry
wysokości. Odwiedzimy też twierdzę Golkonda, położoną kilkanaście kilometrów od centrum Hajderabadu. Fort
wznosi się na wysokości 122 metrów ponad równiną Hajderabadu. Spacery i dalsze zwiedzanie miasta. Nocleg w
Hajderabadzie.
7 DZIEŃ: Patna, Radźgir
Przelot z Hajderabadu do Patny – stolicy Biharu. Poranne zwiedzanie Nalandy. Nalanda przez tysiąc lat była
największym uniwersytetem buddyjskim na ziemi. Spacer po archeologicznym kompleksie z ruinami świątyń i
zabudową buddyjską.  Przejazd do Radźgiru – miasteczka wielu kultur,  położonego wśród skalistych wzgórz.
Zakwaterowanie i spacer. Wieczorem dla chętnych kąpiel w gorących źródłach. Nocleg w Radźgir.
8 DZIEŃ: Radźgir
Zwiedzanie okolic Radźgiru. Zobaczymy świątynie dżinijskie i hinduistyczne, święte miejsca związane z historią
życia Buddy. Wjedziemy na wzgórze Griddhakuta, gdzie medytował i nauczał Budda (ok. 2 USD). Po obiedzie
przejazd do Bodhgaya. Nocleg.
9-10 DZIEŃ: Bodhgaya
To  tutaj  Budda,  pod  świętym  drzewem  bodhi,  osiągnął  oświecenie.  Zwiedzanie  wielkiego  kompleksu
buddyjskiego Mahabodhi. W jego centrum wyrasta świątynia Mahabodhi mająca 54 metry wysokości (IV wiek) i



innych licznych świątyń.  W kompleksie  zobaczymy słynne drzewo i  centrum buddyjskiego świata – miejsce
oświecenia  Buddy.  Zwiedzanie  licznych świątyń,  medytacje,  zakupy.  Odpoczynek  w relaksującej  atmosferze
miasta. Drugiego dnia wieczorem wyjazd pociągiem do Lucknow.
11 DZIEŃ: Lucknow
Poranny  przyjazd  do  Lucknow.  Zwiedzanie  jednego  z  najpiękniejszych  muzułmańskich  miast  Indii.  Duże  i
spokojne  miasto  do  połowy  XIX  w.  było  stolicą  państwa  Nawabów  Awadh.  Potem  stało  się  jednym  z
najważniejszych miejsc w czasie odzyskiwania przez Indie niepodległości. Zwiedzamy wielką islamską świątynię
Imambara  (ok.  8  USD)  oraz  mniejszą  Imambarę,  zobaczymy  taż  Bramę  Rumiego.  Kolacja  w  dobrej
muzułmańskiej restauracji. Nocleg w Lucknow.
12 DZIEŃ: Ahmedabad
Przelot z Lucknow do Ahmedabadu. Krótkie zwiedzanie miasta. Zobaczymy m. in. wielokondygnacyjne studnie
wodne, pełne kamiennych, rzeźbionych detali. Nocleg w Ahmedabadzie.
13 DZIEŃ: Patan
Wycieczka do dawnej stolicy Gudżaratu – Patanu. Zobaczymy Ran ki vav (XI wiek) – najbardziej spektakularną
ze studni. Przypomina ona kształtem odwróconą świątynię, z 7 bogato rzeźbionymi kondygnacjami schodów z
ponad 1500 płaskorzeźbami o motywach religijnych, mitologicznych i świeckich. Nocleg w Ahmedabadzie.
14 DZIEŃ: Champaner
Przejazd do Champaneru. Zwiedzanie olbrzymiego kompleksu ruin miasta muzułmańskiego z przełomu XV/XVI
wieku (lista UNESCO). Spacerujemy wśród bogato zdobionej zabudowy miasta: pałaców, świątyń i fortu. Nocleg
w Champaner.
15 DZIEŃ: Pavagadh, Palitana
Rano  wjeżdżamy  kolejką  na  świątynne  wzgórze  Pavagadh  (ok.  2  USD),  gdzie  znajduje  się  wiele
średniowiecznych świątyń hinduistycznych i  dżinijskich.  Dalszy  przejazd  na południe  Indii  –  do Palitany.  Po
drodze zatrzymamy się aby zobaczyć kompleks pałacowy w Barodzie (ok. 8 USD). Nocleg w Palitanie.
16 DZIEŃ: Palitana, Diu
Zwiedzanie Palitany (ok. 5 USD). Po 3800 stopniach wejdziemy na wzgórze Shatrunjaya – najświętsze miejsce
dżinizmu w Indiach. Ze szczytu rozciąga się rozległa panorama Gudżaratu. Na wzgórzu znajduje się ponad 1300
świątyń.  Główna  świątynia  jest  poświęcona  pierwszemu  oświeconemu  religii  dżinijskiej  (tirthankarowi)
Adinathowi. Świątynie były budowane w ciągu 900 lat od X w.n.e. Wielu „świętych mężów” dżinijskich osiągnęło
tutaj oświecenie. Popołudniowy wyjazd na wyspę Diu, która rzez ponad 400 lat była kolonią portugalską. Nocleg
na wyspie.
17 DZIEŃ: Diu
Odpoczynek  na  wyspie  Diu.  Plażowanie,  spacery  po  starym  portugalskim  miasteczku,  pełnym  wąskich,
kolorowych uliczek. Miasteczko do dziś zachowało swój kolonialny charakter. Na wyspie zobaczymy katedrę,
kościoły: Św. Tomasza, Św. Pawła i Św. Franciszka, muzeum, starą portugalską zabudowę, a także indyjskie
świątynie i stary fort. Na kolację lokalne owoce morza. Nocleg na wyspie.
18 DZIEŃ: Diu, Kaććh
Dalszy odpoczynek na wyspie. Popołudniowy wyjazd nocnym autobusem do Kaććh.
19 DZIEŃ: Kaććh
Przejazd do rejonu Kaććh i jego stolicy Bhudź – położonych w stanie Gudżarat. To najbardziej oddalone na
zachód tereny Indii, rzadko odwiedzane przez turystów Zwiedzanie spokojnego Bhudź: kompleks pałacowy i
pałace Darbargadh, malowniczy Sharad Baug Palace – francuski pałac z XIX wieku, Aina Mahal, Prag Mahal. Po
południu wyjazd nad morze do Mandvi. Zobaczymy pałac maharao Vijay Vilas, stocznie drewnianych statków,
świątynie dzinijską. Nocleg w Bhudź.
20 DZIEŃ: Wielki Rann, wioski
Odwiedzimy  Wielki  Rann  –  sezonowe  solnisko  (słone  bagna)  położone  na  spornym pograniczu  Indii  (stan
Gudźarat, dystrykt Kaććh) i Pakistanu (prowincja Sindh) nad Morzem Arabskim, w pobliżu ujścia do morza rzeki
Indus. Odwiedzimy również gudżarackie wioski zamieszkałe przez liczne plemiona. Nocleg w Bhudź.
21 DZIEŃ: Bhudź
Rano przejedziemy do spokojnego, położonego na odludziu klasztoru Than. Klasztor zamieszkują mnisi śiwaiccy,
którzy noszą wielkie kolczyki w nosach. Dla chętnych wejście na świątynne wzgórze Dhinodhar (ok. 1,5 godz.
pod górę). Wieczorem wyjazd nocnym pociągiem sypialnym do Ahmedabadu.
22 DZIEŃ: Bombaj/Delhi
Lot z Ahmedabadu do Bombaju/Delhi. Dla chętnych popołudniowy spacer po mieście. Nocleg.
23 DZIEŃ: powrót
Przejazd na lotnisko w Bombaju/Delhi. Przelot do Warszawy przez jeden z europejskich portów lotniczych.



Cena  zawiera: przelot  Warszawa–Bombaj/Delhi-Warszawa,  4  przeloty  wewnętrzne:  Delhi/Bombaj-Chennai,
Hajderabad–Patna, Lucknow–Ahmedabad, Ahmedabad-Delhi/Bombaj,  noclegi,  ubezpieczenie KL 45.000 EUR i
NNW 20.000 PLN,  transport:  pociągi,  autobusy,  taksówki  na trasie  wycieczki  (poza  fakultatywnymi),  koszty
organizacyjne w Polsce i na miejscu wyprawy, opiekę pilota, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera: wizy indyjskiej (e-visa we własnym zakresie - koszt ok. 25 USD, pomagamy w uzyskaniu e-
visy), kosztów wyżywienia (ok. 10 USD dziennie), zajęć fakultatywnych (ceny podane w programie wyprawy),
biletów wstępu, napiwków

Szczegóły dotyczące wyprawy:

• w celu  uzyskania  e-wizy  indyjskiej  należy  wypełnić  internetowy  wniosek  wizowy  na  stronie
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html,  do uzyskania e-wizy niezbędny będzie paszport  (i
jego skan) ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia wyprawy z 2 wolnymi stronami oraz
aktualne zdjęcie paszportowe (w wersji elektronicznej)

• grupa od 6 do 11 osób
• dodatkowe koszty (wyżywienie, bilety wstępu, napiwki, zajęcia fakultatywne) wynoszą około 400 USD
• noclegi  w  hotelach/guest  house  w  pokojach  2-osobowych  z  łazienkami,  bez  klimatyzacji  ale

wyposażonych w wiatrak (standardy noclegów zależą od miejsca pobytu i dostępności bazy turystycznej)
• transport:  pociągi  sypialne  2 klasy,  autobusy  (często  bez klimatyzacji),  taksówki,  motoriksze,  riksze

rowerowe
• wyprawa nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej 
• szczepienia nie są obowiązkowe lecz zalecane: żółtaczka A i B, błonica tężec, polio, dur brzuszny
• profilaktyka antymalaryczna: ryzyko zarażenia malarią niewielkie 
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