
 

 

Indie Północne 

DELHI – AGRA– RANTHAMBORE – TALAB GAON – JAIPUR  

„Golden Triangle” to popularna trasa łączącą największe zabytki 

północnych Indii. Trasa wiedzie od Delhi, poprzez Agrę aż do Jaipuru. 

My, w ramach wyjazdu incentive, proponujemy Państwu wariant 

rozszerzony o Ranthambore – rezerwat tygrysów bengalskich, gdzie 

udacie się na safari, oraz wspaniały pałac Talab Gaon, w którym 

będziecie ucztować jak prawdziwi radżowie. Ponadto rikszami 

zwiedzicie największy bazar w Delhi, z grzbietu słonia obejrzycie 

słynny fort Amber, a w Agrze podziwiać będziecie wschód słońca nad 

Taj Mahal. Zapraszamy do kolorowego Radżastanu! 

 

 

 



 

 

Dzień 1  | WARSZAWA – DELHI 

Wylot z Warszawy, przesiadka w jednym z europejskich portów lotniczych, przylot do 

Delhi w godzinach nocnych. Transfer na nocleg do hotelu zlokalizowanego w centrum 

Delhi.  

Dzień 2 | DELHI – AGRA 

Po śniadaniu zwiedzanie Delhi, którą zainauguruje podróż w okolice starego miasta 

(Old Delhi), podziwianie z zewnątrz wspaniałego Czerwonego Fortu. W dzielnicy Old 

Delhi przesiadamy się do riksz i pędzimy na kolorowy i przyprawiający o zawrót 

głowy bazar Chandi Chowk; przejażdżka po największym bazarze w Delhi, następnie, 

także na rikszach, skierujemy się w stronę wspaniałego meczetu Jama Masjid. Kolejnym 

punktem podróży będzie Raj Ghat, miejsce pamięci poświęcone osobie Mahatmy 

Gandhiego. Z tego miejsca przemieścimy się na południe, do najbardziej reprezentacyjnej 

oficjalnej części Delhi, gdzie będziemy podziwiać m.in. monumentalną „Bramę Indii” oraz 

Pałac Prezydencki. Po lunchu udamy się w podróż do Agry, w której znajduję się bodaj 

najsławniejszy zabytek Indii. Przyjazd do Agry w godzinach wieczornych, zakwaterowanie 

w hotelu i wyjście na show kulturalne przedstawiające historię Taj Mahal.  Dzień 

zwieńczy pyszna kolacja. Nocleg w Agrze.  

Dzień 3 | AGRA – RANTHAMBORE 

Pobudka wczesnym rankiem, by zdążyć na wschód słońca nad Taj Mahal. Zwiedzanie 

chyba najbardziej znanego i ekstrawaganckiego dowodu miłości w historii ludzkości. 

Shah Jehan zlecił wybudowanie mauzoleum ku czci swej zmarłej małżonki; budowa 

trwała 22 lata,  a pracowało przy niej ponad 20 tysięcy osób. Mauzoleum jest zbudowane 

z białego marmuru, a oglądanie go w czasie wschodu lub zachodu słońca robi ogromne 

wrażenie. Po ok. dwugodzinnym zwiedzaniu powrót do hotelu na śniadanie, po którym 

udamy się na zwiedzanie fortu Agra. Na uwagę zasługują szczególnie sale audiencji 

prywatnych i publicznych, których zdobienia zostały wykonane techniką zwaną „pietra 

dura” polegająca na mozaikowym układaniu płytek wykonanych z różnorakich odmian 

kamienia. Po zwiedzaniu fortu lunch i przejazd do rezerwatu Ranthambore; 

zakwaterowanie w resorcie Tiger Den, chwila na odświeżenie, a następnie kolacja 

połączona z pokazem lokalnych tańców. Nocleg w resorcie Tiger Den.  

Dzień 4 | RANTHAMBORE 

Tego dnia weźmiemy udział w dwóch, trwających ok. 3,5 godziny każde jeep safari. 

Jedno odbędzie się rano, drugie po lunchu i trwać będzie do wieczora. W tym czasie, 

razem z  doświadczonym przewodnikiem, będziemy podglądać dziką zwierzynę, żyjącą w 



 

 

rezerwacie, do której należą: tygrysy, hieny, szakale i lisy. Ranthambore jest prawdziwym 

rajem dla entuzjastów przyrody oraz amatorów fotografii. Wieczorem czas na odpoczynek 

w spokojnym resorcie. 

 

Dzień 5 | RANTHAMBORE – TALABGAON 

Rano mamy możliwość zorganizowania jeszcze jednego safari, następnie udamy się na 

indyjską prowincję, do zacisznego Talabgaon. Znajdujący się tu fort liczy sobie ok. 200 

lat, w pobliżu znajduje się też niewielka wioska. Po przyjeździe nastąpi tradycyjna 

ceremonia powitalna (bryczki zaprzężone w wielbłądy, żywa muzyka, girlandy z 

kwiatów i bezalkoholowe napoje), po której jeepami udamy się na lunch do zamkowego 

ogrodu.  Po lunchu relaks w forcie, mieszczącym obecnie luksusowy resort. 

Wieczorem przy basenie odbędzie się uroczysta kolacja z pokazem lokalnych 

tańców i barbecue. Nocleg w Talabgaon. 

Dzień 6 | TALAB GAON – JAIPUR – DELHI 

W pierwszej części dnia, zaraz po śniadaniu, udamy się do Jaipuru, nazywanego także 

„różowym miastem” ze względu na charakterystyczną kolorystykę budowli. Zwiedzenie 

najważniejszego zabytku Jaipuru, czyli słynnego fortu Amber.  Przejazd na okoliczny 

targ, gdzie będzie można zakupić pamiątki, w tym  lokalne rękodzieło. Po lunchu ruszymy 

w dalszą podróż do Delhi. Po przyjeździe chwila czasu na odświeżenie w hotelu, następnie 

udamy się na pożegnalną kolację; po kolacji transfer na lotnisko na lot do Polski. 



 

 

 

Dzień 7 | DELHI – WARSZAWA 

Lot powrotny do Polski; przylot do Warszawy w godzinach południowych lub 

popołudniowych.   

Termin: Najlepszy okres na odwiedzenie Radżastanu to listopad – marzec, potem 

przychodzi fala trudnych do zniesienia upałów, a następnie monsunowych deszczy.  

 

Cena za osobę w grupie 10 pax:  1805 USD  

Cena za osobę w grupie 15 pax: 1520 USD  

Cena za osobę w grupie 25 pax: 1350 USD  

Cena za osobę w grupie 50 pax: 1235 USD  

 



 

 

Cena obejmuje:  

 zakwaterowanie w hotelach 4* w resorcie Tgers Den  i luksusowym resorcie w 

forcie Talab Gaon; w pokojach dwuosobowych z prywatnymi łazienkami, 

 krótki pobyt w hotelu 4*, w pokojach czteroosobowych w Delhi, tuż przed 

przejazdem na lotnisko, w celu odświeżenia przed wylotem, 

 pełne wyżywienie (3 posiłki) oraz napoje bezalkoholowe,  

 transport, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 

 opiekę lokalnego przewodnika anglojęzycznego, 

 nielimitowane napoje alkoholowe (whisky/wódka/rum/gin/piwo) podczas 

kolacji w Talab Gaon, 

 opiekę lokalnego polskiego pilota, 

 wizę indyjską, 

 ubezpieczenie KL, NNW, KR i bagażu. 

Cena nie obejmuje: 

 biletów lotniczych Warszawa – Delhi – Warszawa (od ok. 2000 PLN za 

osobę), 

 napojów alkoholowych, poza wyjątkiem wymienionym w „cena obejmuje”, 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego, 

 napiwków. 

 

Zakwaterowanie:  

Miasto Hotel Web. 

Delhi The Park www.theparkhotels.com 

Agra CRYSTAL SAROVAR PREMIERE http://www.sarovarhotels.com 

Ranthambore Tiger Den www.tigerdenresort.com/ 

http://www.theparkhotels.com/
http://www.sarovarhotels.com/
http://www.tigerdenresort.com/


 

 

Talab Gaon Talab Gaon Castel http://www.talabgaoncastle.com 

Delhi The Pride ( przed wylotem) www.pridehotel.com 

 

 

http://www.talabgaoncastle.com/
http://www.pridehotel.com/

