
              Załącznik do umowy-zgłoszenia

Program wyprawy

INDIE: Od Waranasi do Bombaju

Czas: 18 dni

Indie to kraj niezwykły, pełen kontrastów, rozmaitych kultur i niezwykłej przyrody. Indie można poznawać przez
lata, a i tak nadal będą zaskakiwać. Indie to ulice tętniące życiem, pełne kolorów, ludzi, zapachów i wydarzeń.
Pierwszy kontakt z otoczeniem sprawia, że serce bije mocniej. Czeka nas wiele wrażeń, wystarczy że damy się
pochłonąć tej rozmaitości. Program Indie… został stworzony dla osób, które pierwszy raz odwiedzają Indie. Jego
założeniem jest poznanie zróżnicowanej rzeczywistości, od spokojnej wsi po olbrzymie metropolie.
Przyjeżdżamy  do  Delhi  (stolica)  i  spacerujemy gwarnymi  ulicami.  Udamy się  na  przejażdżkę  motorikszami,
odwiedzimy olbrzymi meczet Jamia Masjit oraz Czerwony Fort – wybudowane przez Shahdżahana, twórcę Tadź
Mahal. Z Delhi jedziemy do najświętszego miasta świata – Waranasi, poświęconego długowłosemu bogu Śiwie.
Każdego dnia przybywają tam tysiące pielgrzymów. Na olbrzymich schodach ofiarnych – ghatach spotkamy wielu
świętych mężów i zobaczymy płonące stosy pogrzebowe. Indie słyną z panteonu niezliczonych bóstw, niektórzy
uważają, że jest ich milion…
Eksplorując Indie dalej z Waranasi pojedziemy do Khajuraho. Ta mała dziś wioska była kiedyś stolicą wielkiego
królestwa. Znajduje się tam wiele świątyń zdobionych misternymi rzeźbami, często o charakterze erotycznym.
Kolejne miejsce to spokojna Orchha z równie piękną architekturą. Wreszcie, Indie to Taj Mahal w Agrze. To
olbrzymie mauzoleum wbudował dla swojej żony- Mumtaz Mahal – po jej śmierci cesarz Shahdżahan. Z Agry
jedziemy do Sanchi – najstarszego ośrodka buddyjskiego na świecie, gdzie wznoszą się wielkie buddyjskie stupy.
Zwiedzimy  imponujące  skalne  świątynie  Ellory  i  Ajanty  wyrzeźbione  w  jednym  kawałku  skały.  Na  koniec
poznamy Indie od strony jednej z największych metropolii świata – legendarnego Bombaju.

1 DZIEŃ: przelot Polska – Indie
Przelot z Warszawy do Delhi, z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych.
2 DZIEŃ: Delhi
Przylot do Delhi, przejazd do hotelu w dzielnicy Pahar Ganj, zakwaterowanie, wypoczynek. Zwiedzanie starego
Delhi: Czerwony Fort (ok. 6 USD) i Jamia Masjit – wielkiego Meczetu (te monumentalne budowle są dziełami
słynnego Szahdżahana – budowniczego Tadź Mahal), świątynia dżinijska z ptasim szpitalem. Obiad w świątyni
Sikhijskiej. Zapoznanie się z kuchnią indyjską. Nocleg w Delhi.
3 DZIEŃ: Delhi
Poranne  zwiedzanie  nowego Delhi:  India  Gate  (42-metrowy  łuk  triumfalny),  spacer  Drogą  Królewską  obok
Pałacu Prezydenckiego i Parlamentu, Dźantar Mantar (ok. 2 USD) – obserwatorium astronomiczne z XVIII wieku
na świeżym powietrzu,  jedno z 4 dobrze  zachowanych w Indiach,  znajdują  się  tu zegary  słoneczne i  inne
ciekawe budowle służące do obserwacji ciał niebieskich. Nocleg w Delhi.
4 DZIEŃ: Agra
Wcześnie rano wyjazd pociągiem do Agry (ok. 4 godzin). Zwiedzanie: Tadź Mahal (ok. 20 USD) – jeden z cudów
świata, mauzoleum z białego marmuru wybudowane w XVII wieku przez Szahdżahana dla ukochanej małżonki
Mumtaz Mahal,  aby zapewnić  jej wejście do nieba,  Czerwony Fort  – zespół pałacowy nad rzeką Jamuną z
czasów  mogolskich,  ogrodzony  potężnymi  murami  z  czerwonego  piaskowca,  który  ostatecznie  stał  się
więzieniem budowniczego Tadź Mahalu. Nocleg w Agrze.
5 DZIEŃ: Fatehpur Sikri
Wycieczka do Fatehpur Sikri – stolicy imperium mogolskiego z czasów cesarza Akbara. Zwiedzanie ruin starego
miasta,  pięknie zdobionych pałaców z piaskowca (ok.  6 USD), olbrzymiego meczetu z wysoką na 54 metry
Buland Bhawan – Bramą Zwycięstwa, pomyślanego jako replika meczetu w Mekce. Powrót do Agry. Przejazd na
stację kolejową i wyjazd pociągiem sypialnym drugiej klasy (sleeper class) do Waranasi.
6 DZIEŃ: Waranasi
Poranny przyjazd do Waranasi  – miasta boga Śiwy, nad świętą rzeką Ganges.  Zakwaterowanie w hotelu w
centrum starego miasta, pełnego krętych uliczek i zaułków, w pobliżu ghatów – świętych schodów nad brzegiem
rzeki. Z hotelu rozpościera się przepiękny widok na Ganges i miasto. Wycieczka łodzią do Fortu Ram Nagar (XVII
w.),  znajdującego  się  po  drugiej  stronie  rzeki.  W drodze  powrotnej  odwiedzimy  czerwoną Świątynię  Durgi
(krwawe  wcielenie  bogini),  Świątynię  Hanumana –  boga małpy  (uwaga  na  małpy  podkradające  jedzenie!).
Nocleg w Waranasi.
7 DZIEŃ: Waranasi
Spacer pełnym życia brzegiem Gangesu. Zobaczymy Złotą Świątynie Vishwanathy – wcielenie boga Śiwy oraz
meczet wielkiego mogoła Aurangzeba – Alamgir. Wycieczka do Sarnath – tutaj Budda wygłosił swoje pierwsze
kazanie – miejsce to upamiętnia olbrzymia stupa Dhamekh (wstęp ok. 4 USD), odwiedzimy główną świątynię,



świątynię dżinijską, liczne klasztory, wybudowane podobnie jak w Bodhgaya przez kraje buddyjskie: klasztor
birmański, tajski, japoński, chiński, muzeum archeologiczne ze słynną kolumną Aśoki. Wieczorem: wyjście na
obrzędy „pudźa” nad Gangesem oraz spacer na Manikarnika Ghat – największy ghat kremacyjny, gdzie spala się
kilkaset ciał dziennie. Zakupy: sklepy z kolorowymi jedwabiami i licznymi pamiątkami. Nocleg w Waranasi.
8 DZIEŃ: Waranasi
Wycieczka łodzią, o wschodzie słońca, wzdłuż ghatów. Obserwujemy miasto budzące się do życia: Hindusów
odprawiających poranne rytuały, modlących się i obmywających w rzece. Dalsze zwiedzanie Waranasi. Nocny
przejazd do Satny.
9 DZIEŃ: Kajuraho
Dalszy przejazd do Kajuraho – stolicy Królestwa Ćandeli, które dziś jest maleńką wioską. Z odległych czasów (IX/
X w.) pozostało wiele olbrzymich świątyń. Zwiedzanie zachodniej i wschodniej grupy świątyń, niektóre z rzeźb na
fasadach przedstawiają słynne sceny erotyczne. Wycieczka rowerowa do starej części Khajuraho, gdzie znajduje
się wiele świątyń dżinijskich. Nocleg w Kajuraho.
10 DZIEŃ: Panna
Wycieczka  do  Parku  Narodowego  Panna  (ok.  20  USD),  gdzie  możemy  obserwować  m.in.  jelenie  sambar,
antylopy,  langury,  krokodyle,  a  przy  odrobinie  szczęścia  nawet  tygrysy.  Popołudniowy  przejazd  do  Orchha.
Wieczorny spacer po zabytkowym mieście. Nocleg.
11 DZIEŃ: Orchha
Zwiedzanie uroczego miasteczka Orchha: pałac Jahangiri, z którego roztacza się malowniczy widok na okolicę,
pałac  książęcy  Raja Mahal  z pięknymi freskami przedstawiającymi  sceny z polowań oraz świątynia  Lakshmi
Narajan. Przejzd do Sanchi (około 300 km). Nocleg w Sanchi.
12 DZIEŃ: Sanchi
Sanchi to jedno z najważniejszych buddyjskich stanowisk archeologicznych na świecie. Pierwsze stupy wzniósł
tutaj  w III  w.p.n.e.  wielki  cesarz  Aśoka, który po przejściu na buddyzm stał  się  jego gorliwym wyznawcą.
Zwiedzanie miasteczka (ok. 6 USD): Wielka Stupa wybudowana przez Aśokę, liczne stupy i świątynie z czasów
Aśoki,  muzeum  archeologiczne  (do  środka  Wiekiej  Stupy  prowadzą  cztery  rzeźbione  bramy  zaliczane  do
najwspanialszych zabytków sztuki buddyjskiej w Indiach). Nocleg w Sanchi.
13 DZIEŃ: Bhopal
Poranny  przejazd  do  spokojnego  Bhopalu.  Krótkie  zwiedzanie  miasta:  meczet  Tal-ul-Masjit  –  jeden  z
największych i najpiękniejszych meczetów w Indiach, pochodzący z czasów mogolskich. Przejazd do Bhimbetka,
gdzie znajduje się kilka tysięcy niegdyś zamieszkałych jaskiń. Ściany ponad połowy z nich pokrywają malowidła
ze scenami z życia ich mieszkańców. Najstarsze mają około 12 tysięcy lat. Powrót do Bhopal. Nocny wyjazd
pociągiem do Aurangabadu.
14 DZIEŃ: Aurangabad, Ellora
Przyjazd do Aurangabadu. Wycieczka do Ellory, gdzie znajdują się 34 świątynie skalne trzech indyjskich religii:
buddyzmu, dżinizmu i hinduizmu, powstałe pomiędzy VII a XI w.n.e. Najwspanialsza z z nich to Kajlasanatha –
olbrzymia,  pełna detali  architektonicznych  budowla  wykuta  w skalnym zboczu.  Po  drodze  odwiedzimy  grób
cesarza Aurangzeba oraz fort w Daulatabadzie. Nocleg w Aurangabadzie.
15 DZIEŃ: Ajanta
Wycieczka do Ajanty (UNESCO, wstęp ok. 5 USD). Ajanta to olbrzymi kompleks świątynnych jaskiń wykutych w
zboczu skalnym powyżej koryta rzeki. Świątynie powstawały od II w.p.n.e. do IX w.n.e. Dzięki izolacji zachowało
się wiele malowideł ściennych oraz imponujących rzeźb, uchodzących za najważniejsze dzieła sztuki buddyjskiej
w Indiach. Wieczorny wyjazd nocnym pociągiem do Bombaju.
16 DZIEŃ: Bombaj
Poranny  przyjazd  do  Bombaju,  jednego  z  największych  miast  świata  (ponad  20  mln  mieszkańców).
Zakwaterowanie  na  Colabie,  starej  dzielnicy  miasta  w  pobliżu  słynnego  hotelu  Tadź  Mahal  i  Bramy  Indii.
Wycieczka na wyspę Elephantę (UNESCO). Na wyspie znajdują się wydrążone w skałach świątynie hinduistyczne
m.in. z olbrzymim posągiem trójgłowego bóstwa stwórcy – Brahmy. Wieczorny spacer po kolonialnym Bombaju.
Odpoczynek. Wyjście do kina lub na imprezę. Nocleg w Bombaju.
17 DZIEŃ: Bombaj
Zwiedzanie wiktoriańskiej części miasta: katedra Św. Tomasza, Fontanna Flory, Uniwersytet, Victoria Terminus –
wiktoriański  dworzec  osobowy,  wieża  zegarowa,  spacery  po  plaży  Chowpatta  i  nadmorską  promenadą.
Fakultatywne wycieczki do dalszych części miasta. Zakupy. Odpoczynek. Nocleg w Bombaju.
18 DZIEŃ: przelot Indie – Polska
Przelot z Bombaju do Warszawy z przesiadką w jednym z portów europejskich.



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

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, wyposażonych w wiatrak lub

klimatyzację (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 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
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