
 

Kraj o wielu twarzach 

Dla aktywnych: rzeki, pustynia i dżungla (z fakultatywnym 
trekkingiem w Himalajach) 

Delhi - Nawalgarh - Dżajpur - Agra - Park Narodowy Corbetta - Ranikhet - Rishikesh 

- Haridwar – Delhi 

 

 

W czasie tej wyprawy pokażemy Państwu Indie takimi, jakie one są.Indie to oczywiście znane 

i powszechnie podziwiane: Radżastan, Tadż Mahal i Himalaje. Ale Indie oprócz wspaniałych 

zabytków i świętych krów, to także dzielnice biedy i bardzo nowoczesne parki przemysłowe. To wieś, 

gdzie żyje się jak przed wiekami i gdzie tysiące gospodarstw przechodzi gwałtowną modernizację. To 

kraj fascynujących kontrastów. Tego wszystkiego będą mieli Państwo okazję dotknąć, uczestnicząc 

dodatkowo w przejażdżce na wielbłądach, safari i raftingu. 

Program przeznaczony jest dla samodzielnych turystów – dotarcie Delhi odbywa się bez asysty 

pilota wycieczek. Po przylocie następuje spotkanie z polskim przewodnikiem, który towarzyszy 

grupie na całej trasie. Cena nie zawiera kosztów przelotu – biuro na życzenie pośredniczy w 

rezerwacjach. W ramach dodatkowej opcji proponujemy technicznie łatwy trekking w Himalajach! 

1dzień 

Wylot z lotniska Okęcie i przelot do Delhi (z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych). 

2dzień 

Przylot, zakwaterowanie w hotelu, zwiedzanie Delhi w ramach programu „X wieków Delhi”: Delhi 

muzułmańskie - Qutub Minar (pierwszy meczet w Indiach), Stare Delhi, Delhi brytyjskie - Brama Indii, 

Pałac Prezydencki – dawniej wicekróla, przejazd po dzielnicy rządowej; Connaught Place, Birla 

Temple, Delhi nowoczesne – Vasant Vihar, Karol Bagh. Wieczorem dla chętnych wizyta w świątyni 

sikhijskiej – gurdwarze. 



 

3dzień 

Przejazd do Nawalgarh przez przemysłowe dzielnice Delhi, poddelhijskie osiedla, radżastańską 

półpustynię. Nocleg w pałacu maharadży. 

4dzień 

W pierwszej połowie dnia wycieczka na koniach lub wielbłądach przez półpustynny krajobraz, po 

sennych wioskach regionu Shekhawati (Radżastan), gdzie wydaje się, jakby czas się zatrzymał. Po 

południu przejazd do Dżajpuru. 

5dzień 

Zwiedzanie Dżajpuru: Amber Fort – dawna siedziba maharadżów (możliwość wjazdu na słoniach), 

wizyta u maharadży Dżajpuru (City Palace), próba umiejętności kupieckich na dżajpurskich bazarach 

(kamienie szlachetne, przyprawy, wyroby z wielbłądziej skóry, itp.). Nocleg w Dżajpurze. 

6dzień 

Przejazd do Agry. Po drodze rzeka Galta (okazja do spłukania wszystkich grzechów, gdyż woda 

w Galcie pochodzi ze świętej rzeki Ganges) i Fatehpur Sikri (porzucone miasto cesarza Akbara). Nocleg 

w Agrze. 

7dzień 

Zwiedzanie Agry: Tadż Mahal (grobowiec, który stał się symbolem wielkiej miłości cesarza Shah 

Jahana do swojej ukochanej żony) oraz Fort w Agrze - centrum władzy cesarstwa, z którego uwięziony 

przez własnego syna Shah Jahan mógł w ostatnich latach swojego życia oglądać Tadż Mahal. Nocleg 

w Agrze. 

8dzień 

Przejazd do pierwszego rezerwatu dzikiej przyrody w Indiach i największego w Azji Parku Narodowego 

im. Jima Corbetta. Nocleg w hotelu na skraju dżungli – w nocy będzie można usłyszeć jej odgłosy… 

 

 



 

9dzień 

Po śniadaniu jeep safari po rezerwacie. Dżungla i sawanna, czyli okazja do zobaczenia jeleni, antylop, 

dzików, a nawet i… tygrysów (gdy bogowie będą dość łaskawi, oczywiście)! 

10dzień 

Przejazd do Ranikhet. Zwiedzanie pokolonialnej miejscowości (mała Anglia w Indiach) i wypoczynek 

w pięknej himalajskiej scenerii z widokiem na ośnieżony masyw Nanda Devi (7.800 mn.p.m.). Nocleg 

w Ranikhet. 

11dzień 

Przejazd do Rishikesh, jednego z najświętszych miast Indii i światowej stolicy jogi. Nocleg w Rishikesh. 

12dzień 

Urozmaicony dzień w Rishikesh. Rano rafting – niezapomniana przygoda z dreszczykiem. Rejs 

pontonem po Gangesie wśród porośniętych dżunglą Himalajów. Po południu zwiedzanie miasta. 

Nocleg w Rishikesh. 

13dzień 

Rano zwiedzanie Haridwaru, ruchliwego centrum pielgrzymkowego, gdzie święty Ganges wypływa 

z gór na równiny. Wizyta na ghatach (stopniach schodzących ku Gangesowi, gdzie dokonuje się 

rytualnej ablucji). Przejazd do Delhi. Tam dla chętnych wyścig metra z autobusem (okazja do 

przejechania się metrem znacznie lepszym niż warszawskie). Nocleg w Delhi. 

14dzień 

Zwiedzanie Delhi. Uzupełnienie zakupów, wizyta w innych ciekawych miejscach stolicy Indii (jest ich 

wiele: np. Tybetańska Wioska z buddyjskimi świątyniami, bębnami modlitewnymi i tybetańską 

architekturą; piękny Lodhi Gardens z romantycznymi XV-wiecznymi grobowcami; Grobowiec 

Humajuna – pierwowzór, a dla nas przypomnienie Tadż Mahal; Uniwersytet Delhijski, Muzeum 

Narodowe z jedyną na świecie kolekcją zabytków Cywilizacji Doliny Indusu – do wyboru uczestników 

wycieczki). Wieczorem wylot do Polski. 



 

15dzień 

Przylot do Warszawy. 

Cena 

6.300 PLN 

I rata: 1.000 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 5.300 PLN płatna 35 dni przed wyjazdem 

Cena obejmuje 

 opiekę polskiego pilota w Indiach (przelot odbywa się samodzielnie), 

 zakwaterowanie w standardzie 3* i 4*; w Rishikeshu w namiotach lub w hotelu, 

 przejazdy klimatyzowanym busem, 

 wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, 

 safari konne lub na wielbłądach w Nawalgarh, 

 rafting (dozwolony dla dzieci od lat 14), 

 ubezpieczenie KLA, NNW, KR oraz bagażu. 

Cena nie obejmuje 

 przelotu Delhi-Warszawa-Delhi, 

 wizy indyjskiej: 250 PLN, 

 biletów wstępu: ok. 65 USD (bez ostatniego dnia, gdyż miejsca do zwiedzania będą do Państwa 

wyboru), 

 zwyczajowych napiwków – 3 USD/dzień. 

UWAGA! Istnieje możliwość zorganizowania łatwego technicznie 6-dniowego trekkingu w Himalajach 

na trasie Rishikesh-jezioro Deoriatal-Chopta-Tungnath- Chandrashila- Kaudiyala-Delhi (do wysokości 

4400 mn.p.m., bagaż jedzie samochodem) z widokami zapierającymi dech w piersiach i 

gwarantującymi niezapomniane wrażenia! Cena: 580 USD. 

 


