
Indie - Pięć pereł Indii 
 
Delhi - Varanasi - Kadżuraho - 

Agra i Tadż Mahal - Dżajpur 

 

- Kraj kontrastów 

- Forty, pałace i świątynie 

- Ganges - święta rzeka 

- Sceny z Kamasutry 

- Tadż Mahal - jeden z cudów 

świata 

- Perły Radżasthanu 

 

Program 

 

1 dzień: 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Przelot z 

przesiadką do Delhi. 

 

2 dzień: 

Przylot do Delhi, zakwaterowanie w hotelu. Pierwsze spotkanie z Delhi - jedną z 

największych na świecie aglomeracji, gdzie ostro kontrastują ze sobą bogactwo i bieda, 

nowoczesność i zacofanie. Wizyta w Starym Delhi - zobaczymy wspaniały meczet Jama 

Masjid - największy w Indiach, wzniesiony przez władcę z dynastii Wielkich Mogołów, 

budowniczego Tadż Mahal, następnie Czerwony Fort - ogromna cytadela z czerwonego 

piaskowca. Spacer zatłoczonymi ulicami miasta pozwoli nam wczuć się w indyjską atmosferę 

i spotkać spacerujące wśród tłumu święte krowy. Nocleg w Delhi. 

 

3 dzień: 

Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Delhi: Mauzoleum Humajuna - grobowiec mogolskiego 

władcy z XVI w., zwany „sypialnią dynastii Timura”, zbudowany na polecenie perskiej żony 

cesarza Humajuna, Minaret Qutab Minar - ma 72 metry i jest najwyższym ceglanym 

minaretem świata, świątynia bahaistyczna w kształcie kwiatu lotosu, brama Indii - 42-

metrowy łuk triumfalny wzniesiony w hołdzie poległym żołnierzom indyjskim. Zobaczymy 

 
» przejdź do galerii 



także budynek rezydencji Prezydenta Indii i budynek Parlamentu Indyjskiego w Nowym 

Delhi. Nocny przejazd pociągiem sypialnym do Varanasi (ok. 13 godz.). 

 

4 dzień: 

Przyjazd do Varanasi w godzinach porannych, zakwaterowanie w hotelu. Po chwili 

odpoczynku zwiedzanie Varanasi - jednego z najstarszych i najświętszych miast Indii, 

założonego według legendy przez Boga Sziwę. Wizyta na ghatach, czyli schodach 

prowadzących do rzeki ciągnących się wzdłuż brzegów Gangesu - zobaczymy rytualne 

palenie zwłok zmarłych, którzy z tego najlepszego w Indiach miejsca udają się w swoją 

ostatnią podróż. Nocleg w Varanasi. 

 

5 dzień: 

Wcześnie rano rejs łodzią po Gangesie. Oglądanie zabytkowych świątyń i pałaców stojących 

wzdłuż zachodniego brzegu. Obserwacja pełnych kolorów, dźwięków i magii porannych 

rytuałów, w tym ablucji (kąpieli) w świętej rzece Ganges. Śniadanie. Przejazd do najstarszej 

buddyjskiej stupy w Sarnath, gdzie swoje pierwsze kazanie wygłosił Budda. Powrót na 

obiadokolację do Varanasi, nocny przejazd pociągiem do Kadżuraho (ok. 12 godz.). 

 

6 dzień: 

Rano przyjazd do Kadżuraho - mistycznego miasta słynącego ze średniowiecznych świątyń 

pełnych erotyzmu. Zakwaterowanie w hotelu, śniadanie, chwila wytchnienia przed 

zwiedzaniem. Zobaczymy słynne świątynie hinduskie z rzeźbami sprzed 1000 lat 

ukazującymi sceny z Kamasutry. Tysiące mistrzowsko wykutych w piaskowcu postaci, 

uchwyconych w tańcu, wyzywającym geście czy splecionych w miłosnym uścisku są 

uznawane za najcenniejszy wytwór sztuki w całych dziejach Indii. Świątynie, które jednych 

intrygują, a innych szokują są wpisane na listę UNESCO. Czas wolny i nocleg w Kadżuraho. 

 

7 dzień: 

Po śniadaniu przejazd do Agry - dawnej stolicy Wielkich Mogołów, która przez ponad 100 lat 

była najwspanialszym miastem Azji. Wieczorny spacer po Agrze, kolacja na dachu hotelu z 

widokiem na spowity nocą Tadż Mahal - jeden z cudów świata, wpisany na listę UNESCO. 

Nocleg w Agrze. 

 

8 dzień: 



Zwiedzanie Tadż Mahal - mauzoleum żony Szachadżahana, nazywanego Świątynią Miłości. 

Kompleks budowlany Tadż Mahal składa się z głównej świątyni z wielką kopułą, olbrzymiej 

bramy, symbolizującej wrota do raju oraz czterech wież-minaretów, z których imam nawołuje 

wiernych do modlitwy. Ten bajeczny, marmurowy pałac to świadectwo miłości cesarza do 

przedwcześnie zmarłej ukochanej kobiety, cesarzowej Mumtaz Mahal. Następnie zwiedzanie 

Czerwonego Fortu Agra - doskonale zachowanej twierdzy, którą wybudował Akbar Wielki, 

najwybitniejszy władca z dynastii Mogołów. Przejazd busem do Dżajpuru (ok. 4,5 godz.), 

nocleg. 

 

9 dzień: 

Po śniadaniu zwiedzanie Dżajpuru - różowego miasta, stolicy Radżastanu, najciekawszego ze 

stanów Indii. W programie podziwianie Pałacu Wiatrów - jednego z najbardziej 

rozpoznawalnych zabytków Dżajpuru, wzniesionego przy jednej z głównych ulic miasta, aby 

umożliwić damom dworu obserwowanie życia codziennego. Następnie była siedziba 

maharadży Fort Amber - malowniczy i górujący nad okolicą kompleks budowli obronnych i 

pałacowych, położony w odległości kilkunastu kilometrów od Dżajpuru. Wieczorny przejazd 

pociągiem do Delhi (ok. 5 godz.). Zakwaterowanie w hotelu. 

 

10 dzień: 

Śniadanie, czas wolny na zakupy lub spacer w Delhi, obiadokolacja. Wieczorem przejazd na 

lotnisko i przelot z przesiadką do Polski. 

 

11 dzień: 

Przylot do Warszawy. 

 

 

Świadczenia 

 

Zakwaterowanie: 

Według programu w hotelach o standardzie **/***, pokoje 2,3 os. z łazienkami i 

klimatyzacją (9 rozpoczętych dób hotelowych); 7 noclegów w hotelu, 2 noclegi w pociągach 

sypialnych - kuszetki - miejsca leżące do spania. 

Wyżywienie: 

Zgodnie z programem - 9 śniadań i 9 obiadokolacji aranżowanych przez pilota (kuchnia 



lokalna). 

Transport: 

Przeloty wg programu wraz z opłatami lotniskowymi, na terenie Indii: pociągi, taxi, busy, 

riksze, tuk-tuki. 

Ubezpieczenie: 

Signal Iduna S.A. 

Realizacja programu turystycznego, wstępy do obiektów wymienionych w programie, opłaty 

administracyjne. 

Opieka polskiego pilota na całej trasie. 

 

 

Informacje praktyczne 

 

III ratę uczestnik przekazuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na pokrycie 

części świadczeń (m.in. koszty programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki). 

Cena złotówkowa wraz z III ratą nie obejmują: 

- wizy i pośrednictwa wizowego 350 zł/os., 

- pozostałych posiłków nieujętych w programie (orientacyjny koszt ok. 3-15 USD/ posiłek), 

napojów, wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych aktywności i wycieczek 

fakultatywnych (ceny uzależnione są od ilości chętnych, orientacyjne kwoty podajemy w 

liście do uczestników), 

- zwyczajowych napiwków, ok. 40 USD. 

Minimalna liczba uczestników w grupie: 8, maksymalna: 16. 

Możliwa zmiana kolejności realizacji programu. 

Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego bagażu, dokładnych godzin przelotu 

itd. zostaną przesłane do uczestników pocztą elektroniczną w liście, około 2 tygodnie przed 

wyjazdem. 

Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. 

Śniadania i obiadokolacje aranżowane są na miejscu przez pilota w typowych restauracjach 

hinduskich oferujących potrawy kuchni hinduskiej. 

 

Informacje wizowo-paszportowe: 

Obywatele polscy przed wyjazdem do Indii muszą uzyskać wizę, a biuro pośredniczy w jej 

uzyskaniu. Przy zakupie imprezy prosimy o dostarczenie skanu paszportu (strona ze 



zdjęciem). 

Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy: 

- paszport z min. 2 wolnymi stronami, ważny minimum 1 rok od daty zakończenia wycieczki, 

- wypełniony, aktualnie obowiązujący wniosek wizowy, dostępny na stronie internetowej: 

http://www.blsindiavisa-poland.com/content.php?pid=Mw, Uwaga! żaden punkt formularza 

nie powinien pozostać bez odpowiedzi, aplikacja powinna być wypełniona w języku 

angielskim, podpis osoby wypełniającej wniosek powinien być zgodny z podpisem w 

paszporcie, 

- 1 aktualne zdjęcie w formacie wizowym (jak do paszportu biometrycznego). 

Czas na jaki wiza jest wydawana to miesiąc do maksimum 3 miesięcy w zależności od czasu 

trwania podróży. Ostateczna decyzja o przyznaniu wizy należy do Ambasady Indii. Powyższe 

dokumenty należy wysłać pocztą kurierską na adres biura tak, aby dotarły najpóźniej do 30 

dni przed wylotem do Indii. Paszport i wiza oddane zostaną Państwu na lotnisku w dniu 

wylotu. 

 

Informacje zdrowotne: 

Nie ma obowiązku szczepień. Jednak jak wszędzie na świecie, również w Polsce, warto być 

zaszczepionym przeciw żółtaczce typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. Nie 

występują szczególne zagrożenia epidemiami, choć można się liczyć ze wzrostem 

zachorowań np. na malarię w okresie bezpośrednio po monsunie. Decyzję każdy musi 

rozstrzygnąć sam, w porozumieniu ze swoim lekarzem. Niezależnie od tego najlepszą 

ochroną jest profilaktyka - warto stosować repelenty oraz odpowiednie ubranie chroniące 

przed owadami, zaleca się przestrzeganie higieny osobistej, picie wyłącznie wody 

przegotowanej lub napojów zamkniętych fabrycznie. Dostęp do opieki medycznej zależy od 

miejsca pobytu. W dużych miastach nie ma problemów z uzyskaniem fachowej pomocy. 

 

Klimat i pogoda: 

Indie w większości położone są w strefie klimatu zwrotnikowego monsunowego Można tam 

wyróżnić trzy pory roku: zimę, lato oraz porę deszczową (monsunową). Zima trwa od połowy 

listopada do marca i jest to najlepszy okres na podróż do tego kraju. Temperatury są wysokie, 

ale nie aż tak uciążliwe jak w lecie, natomiast powietrze jest suche. Lato zaczyna się w 

kwietniu i jest bardzo upalne, nawet ponad 30°C , a temperatury są szczególnie uciążliwe w 

głębi kraju (m.in. w stolicy, Delhi). Pora monsunowa zaczyna się z końcem maja. Najbardziej 

obfite deszcze spadają w lipcu. Na północnym zachodzie przestaje padać pod koniec 



września, a na północnym wschodzie pod koniec października. 

 

O wyprawie: 

Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących aktywnie zwiedzać świat, znajdujących 

przyjemność w pokonywaniu trudów dalekich podróży i poznawaniu odmiennych kultur, nie 

oczekujących luksusowych warunków zakwaterowania. Nasza wyprawa jest skierowana do 

osób „młodych duchem”, żądnych przygód i poznania życia w Indiach, jego atrakcji i 

specyficznej egzotyki. Trasa wyprawy biegnie przez Indie Północne, które będziemy mogli 

poczuć wszystkimi zmysłami. Już pierwszego dnia w Delhi pojedziemy tuk-tukiem czyli 

rikszą motorową do Czerwonego Fortu – ogromnej siedziby Mogolskich Władców. Potem 

odwiedzimy święte miejsca różnych religii. Tak więc już pierwszego dnia przeżyjemy szok 

kulturowy. W następnych dniach czeka nas wiele różnych atrakcji, w tym egzotyczny i 

szokujący przejazd nocnym pociągiem do Varanasi - najświętszego miasta Hindusów nad 

Gangesem, gdzie pobożni Hindusi pragną umrzeć, by po śmierci być spalonym na ghatach i 

wrzuconym do Świętej Rzeki. Zwiedzimy święte miejsce buddystów - Sarnath, gdzie Budda 

wygłosił pierwsze swoje kazanie. W Khadżuraho będziemy podziwiać zespół 

najpiękniejszych w Indiach świątyń hinduskich, bogato rzeźbionych, przedstawiających 

erotyczne sceny według Kamasutry - starohinduskiej księgi miłości. Pojedziemy lokalnym 

autobusem do Agry, a tam czeka na nas kolejna perełka Indii - Tadż Mahal - jedyny taki 

obiekt wybudowany z miłości do kobiety. Następnie udamy się do Radżastanu, gdzie 

będziemy zwiedzać jego stolicę - Jajpur, zwaną różowym miastem. Wyprawa organizowana 

jest w ten sposób, aby w maksymalnie krótkim czasie jak najwięcej zobaczyć i poznać ten 

ekscytujący kraj. Dużą oszczędność czasu dają nam 2 nocne przejazdy pociągami sypialnymi, 

a ten trud podróży zwróci się dając nam maksimum wrażeń. Wycieczka, szczególnie w 

okresie od czerwca do września nie jest wskazana dla osób źle znoszących upały. Wskazane 

jest zabranie dolarów amerykańskich wydanych po 2006 r. Stare banknoty nie są 

przyjmowane podobnie jak banknoty zużyte lub uszkodzone. Wyprawie od początku do 

końca towarzyszy polski pilot. 

 

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących imprezy - zadaj pytanie e-mailem 

egzotyka@almatur.pl lub na facebook.com/almaturwycieczki 

 

Płatności: 

I rata: 25 % ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji 



II rata: 100 % ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 dni przed wyprawą 

III rata: 365 USD – uczestnik zabiera ze sobą na wyprawę. 

 

Terminy i ceny Indie - Pięć pereł Indii     (skrót: PIEC PEREL INDII PAX WG PROGRAMU)
 

Nr 
grupy Data Cena      

KEEI0113 13.01 - 23.01 Sprzedaż zakończona    11 
dni 

KEEI0216 16.02 - 26.02 5999 zł   5462 zł   Promocja  Rezerwuj  

 11 
dni 

KEEI0427 27.04 - 07.05 5999 zł   5462 zł   Promocja  Rezerwuj  

 11 
dni 

KEEI0921 21.09 - 01.10 5999 zł   5462 zł   Promocja  Rezerwuj  

 11 
dni 

KEEI1109 09.11 - 19.11 5999 zł   5462 zł   Promocja  Rezerwuj  

 11 
dni 

KEEI0208 08.02 - 18.02 5999 zł   5462 zł   Promocja  Rezerwuj  

 11 
dni 

 


