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Na własnej skórze poznaj niesłychane bogactwo Indii i
podziwiaj kwintesencję Orientu.
Odwiedź Taj Mahal, zobacz słynne świątynie i pałace.
Odkrywaj krainę smaków i zapachów oraz zachwyć się
kolorytem miejscowych targowisk.
 
TRASA: NEW DELHI - AGRA - TAJ MAHAL - JAIPUR - BIKANER -
JAISALMER - PUSTYNIA THAR - JODHPUR - UDAIPUR

 

CENA

2.200 PLN + 550 USD
 

I  RATA –  1 .000 PLN
PŁATNA PRZY ZAPIS IE
 
I I  RATA –  1 .200 PLN
PŁATNA NA 30 DNI  PRZED WYJAZDEM
 
I I I  RATA –  550 USD
PŁATNA PILOTOWI PODCZAS WYJAZDU

2  -  1 4  L U T Y  2 0 2 0

CENA OBEJMUJE
 

zakwaterowanie w hotelach o standardzie 2/3*** – łącznie 10 nocy
1 nocleg w namiocie na pustyni Thar
częściowe wyżywienie: śniadania we wszystkich hotelach i na pustyni, kolacja na
pustyni
wszystkie wymienione w planie transfery: prywatny minibus na całej trasie,
riksze, taksówki, łódź
udział we wszystkich wymienionych w planie wycieczkach
bilety wstępu do atrakcji wymienionych w planie
opiekę polskojęzycznego pilota
ubezpieczenie podróżne KL i NNW (KL 40.000 euro, KR 6.000 euro, NNW 15.000
PLN, BP 1.000 PLN), obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE OBEJMUJE
 

przelotu na trasie Warszawa – Delhi – Warszawa (ceny w granicach 2.000 –
2.500 PLN)
przelotu wewnętrznego: Udaipur - Delhi (cena od ok 300 PLN) - biuro
pośredniczy w zakupie wszystkich lotów
wizy do Indii (pomagamy w uzyskaniu e-visy online, koszt e-visy to 82 USD)
wycieczek dodatkowych niezawartych w planie, wydatków osobistych
wyżywienia – poza wymienionym powyżej (ok 150 USD na cały wyjazd, posiłki
aranżuje pilot)
dopłaty do pokoju 1-os. – zakwaterowanie z innym uczestnikiem wyjazdu bez
dopłaty (zalecane)

Informacje dodatkowe: podwyższenie KL do 60.000 euro – dopłata 39 PLN, ubezpieczenie od
chorób przewlekłych (dopłata 299 PLN lub 349 PLN w przypadku podwyższonego KL),
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (3% wartości wycieczki, 8% w przypadku choroby
przewlekłej). Paszport musi być ważny minimum 12 miesięcy licząc od daty powrotu i posiadać
przynajmniej 2 puste strony. W Indiach nie ma żadnych obowiązkowych szczepień – polecamy
jednak zapoznać się z listą szczepień zalecanych.
Minimalna ilość uczestników: 7 osób.



PLAN WYJAZDU
 
 
Dzień 1
Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie 2,5 godziny przed odlotem (dla osób, które wybiorą zalecany przez nas bilet lotniczy).
Wylot do New Delhi – z przesiadką w jednym z portów w Europie lub Azji.
 
Dzień 2
Przylot do Delhi. Zakwaterowanie w hotelu i czas na odpoczynek. Następnie wizyta w dzielnicy Old Delhi i targu Chandni Chowk.
Późnym popołudniem przejazd do Agry, w której znajduje się słynny grobowiec Taj Mahal.
 
Dzień 3
Od rana wizyta w Taj Mahal. Po południu zwiedzanie Agry, m.in. Czerwonego Fortu i Perłowego Meczetu. Późnym popołudniem
przejazd do Jaipur. Po drodze zwiedzanie kompleksu budowli Fatehpur Sikri.
Wieczorem przyjazd do Jaipur i zakwaterowanie w hotelu.
 
Dzień 4
Zwiedzanie Jaipur, m.in. słynnego Fortu Amber oraz wizyta w Pałacu Maharadży, obserwatorium astronomicznym i najbardziej
znanym zabytku miasta - Pałacu Wiatrów. Koniec dnia spędzimy na lokalnym bazarze.
 
Dzień 5
Wcześnie rano wyjazd do Bikaner, gdzie odwiedzimy m.in. hinduistyczną świątynię Karni Maty zwaną "Świątynią Szczurów",
słynącą z żyjących tam około 20 000 szczurów, uznawanych za święte. Nocleg w Bikaner.
 
Dzień 6
Przejazd do Jaisalmer, miasta położonego na pustyni Thar. Miasto jest jedną z największych atrakcji turystycznych Radżastanu.
Po południu przejazd na pustynię i podziwianie zachodu słońca na pustyni Thar. Tradycyjna kolacja, ognisko, lokalny pokaz
tańca. Nocleg w namiocie na pustyni.
 
Dzień 7
Po śniadaniu na pustyni powrót do miasta. Dziś odwiedzimy Fort Jaisalmer – fort zbudowany na szczycie wzgórza Trikuta.
Wewnątrz fortu znajduje się pałac królewski oraz świątynie dzinijskie. Nocleg w hotelu.
 
Dzień 8
Poranny przejazd do Jodhpur.
Po południu zwiedzanie miasta. Wizyta w Twierdzy Mehrangarh oraz Pałacu Umaid Bhawan.
 
Dzień 9
Przejazd do Udaipur. Po drodze wizyta w Ranakpur – miejscowości słynącej z bogato zdobionych świątyń dzinijskich
zbudowanych z marmuru. Wieczorem przyjazd do Udaipur i czas na odpoczynek.
 
Dzień 10
Zwiedzanie Udaipur położonego malowniczo nad trzema jeziorami i uznawanego za jedno z najpiękniejszych i najbardziej
romantycznych miast Radżastanu. Miasto obfituje w piękne budowle i daje możliwość wytchnienia po kilku dniach
intensywnego zwiedzania. Wieczorem wybierzemy się na rejs łódką po jeziorze Pichola.
 
Dzień 11
Przejazd na lotnisko i przelot powrotny do New Delhi. Dalsze zwiedzanie miasta, czas na odpoczynek.
 
Dzień 12
Zwiedzanie New Delhi. Czas odwiedzić Nową dzielnicę miasta i świątynię Laxmi Narayan. Następnie udamy się w kierunku
Bramy Indii, Mauzoleum Humayuna i minaretu Kutb Minar. Po południu czas na ostatnie zakupy.
 
Dzień 13
Wylot do Polski. Zakończenie pięknej przygody.

Jest to wyprawa objazdowa, dlatego należy liczyć się z możliwymi niedogodnościami w podróży oraz
spędzaniem dużej ilości czasu w minivanie, którym będziemy podróżować na całej trasie; kolejność
odwiedzanych atrakcji może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych.
Na wyprawę należy zabrać plecak podróżny (polecamy plecak o pojemności 50l) lub inną miękką torbę na
ramię lub na kółeczkach. Z powodu przemieszczania się lokalnymi autobusami i rikszami nie należy
zabierać ze sobą sztywnej walizki. Podczas zwiedzania i wycieczek plecak zawsze zostawiamy w hotelu.


