
 

 

Indie Południowe 

            KOCZIN – KUMARKOM– PERIYAR N.P.  

Kerala, ach Kerala! Stan ten, położony na samym południu Półwyspu 

Indyjskiego, u wybrzeży Morza Arabskiego jest prawdziwą gratką dla 

miłośników dzikiej przyrody. Brak tu charakterystycznego dla Indii 

północnych zgiełku i hałasu, życie toczy się leniwie jak wody słynnych 

Backwaters. Właśnie tu, spacerując pośród plantacji kawy, wanilii i 

kardamonu człowiek uświadamia sobie prawdziwą różnorodność tego 

zachwycającego kraju. Jeśli ciekawi Was poznanie Indii od mniej 

komercyjnej strony, jeśli rejs i nocleg na tradycyjnej łodzi cenicie 

równie wysoko jak pięciogwiazdkowy hotel, jeśli intryguje was 

indyjska medycyna naturalna, a ponad wszystko kochacie zieleń, 

obecną tu we wszystkich odcienia, ta propozycja skierowana jest 

właśnie do Was. Co ważne – warunki sanitarne są tu znacznie lepsze 

niż na północy kraju. 

Zapraszamy zatem do Kerali! 



 

 

 

Dzień 1  | WARSZAWA – KOCZIN 

Wylot z Warszawy, przesiadka w Dubaju, przylot do Koczin w godzinach nocnych. 

Transfer na nocleg do hotelu zlokalizowanego w centrum miasta.  

Dzień 2 | KOCZIN 

Po śniadaniu zwiedzanie Koczin, które rozpoczniemy w Forcie Kochi i historycznej 

dzielnicy Mattanchery; największymi atrakcjami tego miejsca jest kościół świętego 

Franciszka, będący najstarszym kościołem w Indiach. To w nim został pochowany Vasco 

da Gama, który jako pierwszy wytyczył drogę wodną z Europy do Indii. W tej okolicy 

obejrzymy także bazylikę Santa Cruz, żydowską synagogę, słynne „chińskie siatki” na 

ryby, z których znane jest wybrzeże Koczin. Po zwiedzaniu udamy się na lunch i 

odpoczynek do hotelu. Po południu udamy się na bulwar Marina Drive, skąd rozpościera 

się widok na słynne Backwaters – system kanałów, rzek i jezior, rozciągający się 

wzdłuż wybrzeża stanu Kerala. Z Marina Drive wyruszymy na godzinny rejs, w tym 

czasie z pokładu będziemy podziwiać zachód słońca. Wieczorem kolacja w 

klimatycznej restauracji Fort Kochi, gdzie serwuje się najlepsze owoce 

morza w mieście. Nocleg w hotelu  Kochin.  



 

 

 

Dzień 3 | KOCHIN – KUMARKOM 

Po śniadaniu udamy się w podróż do Kumarkom, gdzie zostaniemy zaokrętowani na 

popularny w regionie Kerali środek transportu, czyli houseboat; podróż mieszkalną 

łodzią po kanałach Backwaters stanowi wspaniałą okazję do podziwiania wiejskiego 

życia toczącego się na brzegu w leniwym tempie. Nasza łódź ma szeroki, otwarty pokład, 

na którym zjemy pyszny lunch i będziemy biesiadować w godzinach wieczornych. Nocleg 

na łodzi.  

Dzień 4 | KUMARKOM – PERIYAR N.P. (THEKKADY) 

Po śniadaniu na pokładzie łodzi zejdziemy na ląd i udamy się w podróż do Parku 

Narodowego Periyar. Droga do parku wiedzie pośród mglistych wzgórz pokrytych lasem 

deszczowym, plantacjami kawy i kardamonu. Po przybyciu w okolice parku 

zakwaterowanie w hotelu, lunch i odpoczynek w hotelu. Po południu odbędziemy rejs po 

jeziorze w rezerwacie Periyar. Wieczorem kolacja połączona z lekcją 

gotowania miejscowych potraw. Nocleg w Periyar.  



 

 

 

Dzień 5 | PERIYAR 

Dzień rozpoczniemy od godzinnej sesji yogi, która stanowi podstawowy element 

terapii ajurwedyjskiej. Ajurweda jest starożytną techniką leczenia, której podstawowym 

założeniem jest zharmonizowanie u leczonego pierwiastków: duchowego, psychicznego i 

fizycznego. Osiąga się to za pomocą sesji jogi, medytacji, odpowiedniej diety, masażów i 

nacierania ciała różnorodnymi olejkami. Po porannym treningu udamy się na śniadanie. 

Z kolei po śniadaniu rozpoczniemy jeep safari, w trakcie, którego będziemy mogli 

podziwiać wspaniałe krajobrazy zachodnich ghatów; lasy pełne tropikalnej roślinności i 

plantacje kardamonu, wanilii, czosnku, pieprzu, cynamonu, kawy i herbaty. Kolejnym 

punktem programu, do którego przejdziemy po lunchu będzie wizyta w ośrodku słoni. W 

czasie wizyty będzie można odbyć przejażdżkę na słoniu, wspólną kąpiel, a także 

mini sesję fotograficzną. Następnie powrót do hotelu na kolację i nocleg.  



 

 

 

Dzień 6 | PERIYAR – KOCHIN 

Po śniadaniu czas na zakupy i ewentualne, indywidualne praktyki ajurwedyjskie. W 

godzinach południowych, po lunchu, przejazd z Periyar do Koczin. Po przyjeździe udamy 

się na pokaz tańców Kathakali, a następnie na pożegnalną kolacją; przejazd do hotelu 

w celu odświeżenia się przed wylotem i przejazd na lotnisko. W godzinach nocnych wylot 

do Polski. 

Dzień 7 | KOCZIN – WARSZAWA 

Przelot do Polski z przesiadką  w Dubaju. Przylot do Warszawy w godzinach 

południowych lub popołudniowych.   

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

fala trudnych do zniesienia upałów, a następnie monsunowych deszczy.  

 

Cena za osobę w grupie 10 pax:  1550 USD  

Cena za osobę w grupie 15 pax: 1366 USD  

Cena za osobę w grupie 25 pax: 1175 USD  



 

 

Cena za osobę w grupie 50 pax: 1050 USD  

 

Cena obejmuje:  

 zakwaterowanie w hotelach 4*, w pokojach dwuosobowych z prywatnymi 

łazienkami; jeden nocleg na houseboat,  

 krótki pobyt w hotelu 4*, w pokojach czteroosobowych w Koczin 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, 

 opiekę lokalnego polskiego pilota, 

 wizę indyjską, 

 ubezpieczenie KL, NNW, KR i bagażu. 

Cena nie obejmuje: 

 biletów lotniczych Warszawa – Koczin– Warszawa (od ok. 2500 PLN za 

osobę), 

 napojów alkoholowych, 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego, 

 napiwków. 

 

Zakwaterowanie:  

Miejsce Hotel Web. 

Kochi The Casino www.cghearth.com/casino-hotel 

Alleppey Deluxe House Boat http://www.houseboattourism.co
m/ 

http://www.cghearth.com/casino-hotel
http://www.houseboattourism.com/
http://www.houseboattourism.com/


 

 

Periyar Carmelia Haven www.carmeliahaven.com 

Kochi The Casino www.cghearth.com/casino-hotel 

 

 

http://www.carmeliahaven.com/
http://www.cghearth.com/casino-hotel

