INDIE POŁUDNIOWE
Program realizowany nawet dla dwóch osób.
Dzień pierwszy CHENNAI
Przylot na lotnisko w Chennai późnym popołudniem.
Następnie transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Dzień drugi CHENNAI
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu całodzienne zwiedzanie
miasta. Zobaczymy m.in.: Gujarati Shwetambar Murtipujak
Jain Mandir, świątynię Kapaleeswarar, bazylikę katedralną
Santhome, świątynię Shri Parthasarathy, Fort Św.
Grzegorza, kościół Św. Marii, Port, Narodową Galerię
Sztuki. Powrót do hotelu na nocleg.
Chennai często nazywany jest Stolicą Kultury Indii z uwagi na swoje głęboko zakorzenione
tradycje i dziedzictwo. Miasto jest młodsze niż jego wizerunek. Chennai wyrósł do rangi
poważnego miasta na przestrzeni ok. 350 lat. Miasto zyskało uznanie, gdy w 1639 roku
Francis Day i Andrew Cogan wydzierżawili od Vijayanagar Kinga pas terenu o nazwie
Chennapatnam. Miasto było znane jako Madras do 1996 roku. Później zmieniono nazwę na
Chennai. Dziś to prężna metropolia, mieszanka starych i nowych kultur, tradycji i
nowoczesności. Miasto jest swoistą bramą do reszty południowych Indii.
Dzień trzeci MAHABALIPURAM / DAKSHINACHITRA / KANHIPURAM
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Dżajpuru. Po drodze wizyta w Dakshinachitra i Kanhipuram.
Dakshinachitra to swoisty skansen, gdzie zgromadzono
uratowane przed rozbiórką budowle z czterech różnych stanów
południowych Indii. Każda zaopatrzona jest w informację na
temat sposobu życia w przedstawianych miejscach.
Kanhipuram jedno z siedmiu świętych miast poświęcone i
Wisznu, i Śiwie. Działa tu prawie 50 świątyń, które obejmują
blisko tysiąc lat twórczej i religijnej działalności. Świątynia
Kailasanatha dedykowana jest bogowi Śiwie jako panu Kajlasy
(góry, na której
mieszka). To
najpiękniejsza z
budowli, jakie pozostawił władca Pallawów.
Następnie wyjazd w dalszą podroż do
Mahabalipuram. Po przyjeździe zakwaterowanie
w hotelu. Pozostała część dnia przeznaczona jest
na odpoczynek i indywidualne zwiedzanie miasta.
Mamallapuram lub Mahabalipuram to
starożytny port na brzegu Zatoki Bengalskiej. Był
HAPPY HOLIDAY TRAVEL DUO SP. Z O.O.
ul. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
tel.: 22 826 28 21, 22 826 26 86, 22 826 26 49, tel./faks: 22 828 28 36, kom 505 023 753
e-mail: happy@happyholidaytravel.pl

www.happyholidaytravel.pl
NIP: 525-24-20-135 REGON: 141322906
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000300034

to główny port morski Pallawów, którzy rządzili w południowych Indiach od I wieku p.n.e.
do VII wieku. Mahabalipuram jest uznawane jako jedno z największych osiągnięć
architektonicznych i rzeźbiarskich w Indiach. Za panowania Narasimha Varman port zaczął
rosnąć do rangi wielkiego centrum artystycznego.
Nocleg w hotelu.
Dzień czwarty MAHABALIPURAM / PONDICHERRY
Po śniadaniu zwiedzanie świątyń Mahabalipuram. Program obejmuje m. in. Pokutę Arjuna,
czyli największą na świecie płaskorzeźbę 27 m
długości i 9 m wysokości. Płaskorzeźba opowiada
historię pobożnego Arjuna, jednego z pięciu
bohaterów eposu Mahabharata, Krishna Mandapam
– świątynię z płaskorzeźbą boga Kriszna, jako
obrońcy wszystkich żywych istot, Pańća Ratha –
zespół pięciu wolnostojących świątyń, przy czym
cztery z nich zostały wyrzeźbione z jednego, długiego
bloku granitu.
Po południu wyjazd do Pondicherry. Zakwaterowanie
w hotelu. Reszta dnia przeznaczona na odpoczynek i
indywidualne zwiedzanie okolicy.
Pondicherry do 1954 roku była francuską kolonią, ale cały czas można odczuć tu francuską
atmosferę i kulturę. Ten mały zakątek słynie z rewelacyjnej
kuchni i dobrych hoteli. Aśram założony przez Sri
Aurobindo, znanego filozofa, przyciąga tysiące ludzi z
kraju i z zagranicy, którzy przyjeżdżają tu, aby nauczyć się
jogi i medytacji.
Nocleg.
Dzień piąty PONDICHERRY
Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie miasta.
Zobaczymy m.in. Ogród Botaniczny założony w 1826
roku, który może pochwalić się wieloma rzadkimi i
egzotycznymi roślinami. Usytuowane wewnątrz akwarium,
pozwala zobaczyć wiele odmian ozdobnych i rzadkich ryb. Gotycki kościół Eglise de Sacre
Coeur de Jesus, 1500 m promenadę wzdłuż głównej ulicy, Park Rządowy z oficjalną siedzibą
gubernatora, muzea i galerie sztuki. Wizyta w aśramie Sri Aurobindo.
Reszta dnia przeznaczona jest na odpoczynek. Nocleg w hotelu.
Dzień szósty TANJORE
Po śniadaniu przejazd do Tanjore. Po przybyciu na miejsce zakwaterowanie w hotelu.
Thanjavur (wcześniej znane jako Tanjore) nazwę swoją zawdzięcza Tanjanowi – gigantowi,
który wg legendy zdewastował okolicę i został zabity przez boginię Sri Anandavalli Amman i
boga Wisznu. Ostatnia prośba giganta, aby miasto zostało nazwane tak jak on, została
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spełniona. Apogeum świetności miasta przypada na lata między X a XIV wiekiem, zwłaszcza
czasie panowania Raja Chola.
Po południu zwiedzanie Tanjore:
Świątynia Brihadeeswarar
wybudowana w 1010 roku jest
przykładem drawidyjskiej
architektury, która symbolizuje
połączenie rytualnych i filozoficznych
koncepcji kwitnących w tym regionie.
Pałac Thanjavur usytuowany jest w
pobliżu świątyni. Wielkie budynki z
ogromnymi przestronnymi
korytarzami i salami, dwie wieże,
zbrojownia i wieża obserwacyjna są
widoczne ze wszystkich części miasta.
Raja Muzeum, które usytuowane jest
w pałacu ma największą na południu
Indii kolekcję rzeźb z brązu. Liczba
rzeźb kamiennych też jest imponująca. Wśród znanych rzeźb znajdują się Bhairava,
Umasahita Siva, Kali, Somaskanda i Rama Lakmana.
Sangeetha Mahal sala muzyki zbudowana przez Raja Serfoji jest doskonała akustycznie i
jest spektakularnym przykładem
umiejętności inżynierii starożytnych
budowniczych.
Saraswati Mahal biblioteka, gdzie
zgromadzonych jest ponad 30 tys. liści
palmowych i rękopisów papierowych w
indyjskich i europejskich językach.
Schwartz Church kościół położony w
pobliżu pałacu, zbudowany przez Raja
Serfoji w 1779 roku jako wyraz
przywiązania do duńskiego misjonarza ks C.
V. Schwartz, który był nauczycielem w Raja. Nocleg w hotelu.
Dzień siódmy TRICHY / MADURAJ
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Maduraj. Po drodze zwiedzanie Trichy.
Tiruchirappalli znany jako Trichy, położony nad brzegiem rzeki Cauvery, ma starożytną
historię. Podczas ery chrześcijańskiej miejsce było bastionem potęgi Chola. Potem znalazło
się pod kontrolą Pallawów. Trichy ponownie stało się częścią imperium Chola w X wieku
naszej ery. Dziś Trichy jest wspaniałym połączeniem tradycji i nowoczesności zbudowanym
wokół Rock Fort. Dzięki znakomitej infrastrukturze Trichy stanowi dobrą bazą wypadową do
odkrywania centralnego Tamil Nadu.
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Odwiedzimy Rock Fort - jedno z najbardziej znanych
miejsc w Trichy. Jest to wysoka na 83 m skała, która
jest tylko odkrywką w skądinąd płaskim terenie
miasta. Na szczycie jest Ucchi Pillayar Koil, świątynia
poświęcona Winajaki, skąd można podziwiać
panoramiczny widok na Trichy. Schody prowadzą do
Mathrubutheswarar i Thayumanaswami, świątyń
poświęconych bogu Śiwa. Świątynia Sri
Thayumanaswamy ma stufilarowy hol i Vimana
pokryte złotem. Na południowej skale jest kilka pięknie rzeźbionych świątyń jaskiniowych z
okresu Pallada. Tiruvanaikkaval - świątynia boga Śiwa - lingam niemal zanurzony w wodzie,
która płynie z podziemnego źródła w sanctum sanctorum.
Wyjazd w dalszą drogę do Maduraj. Po przyjeździe zakwaterowanie w hotelu w Maduraj,
czas wolny i nocleg.
Maduraj - najstarsze miasto na Półwyspie Indyjskim i jedno z najstarszych ciągle
zamieszkanych miast na świecie. Bogato przesiąknięte dziedzictwem kulturowym. Miasto
wcześniej znane jako Madhurapuri rosło
wokół ogromnej świątyni zbudowanej
przez króla Kulasekhara Pandian 2,5
tys. lat temu. Nocleg w hotelu.
Dzień ósmy MADURAJ
Po śniadaniu w hotelu całodzienne
zwiedzanie Maduraj.
Świątynia Sri MeenakshiSundareswarar to świątynia - bliźniak
Madurai Meenakshi. Jest osią, wokół
której wzrastało miasto. To wspaniały
przykład architektury i rzeźby
drawidyjskiej. Świątynia dzieli się na dwie części: pierwsza poświęcona Śiwie jako
Sundareswarar, a druga jego małżonce Meenakshi. Jest to jeden z największych kompleksów
świątynnych w kraju. Każda dynastia i zwycięzcy monarchowie przyczynili się do rozbudowy
świątyni. Osiągnęła powierzchnię sięgającą blisko 65 tys. m². Z pięciu bram otaczających
świątynię, południowa brama Gopuram jest najwyższa - 48,8 m. Na bramach wyrzeźbione są
malowane w żywych kolorach historie z indyjskiej mitologii. Ważnym punktem świątyni jest
Sala Tysiąca Filarów. Nazwa wywodzi się od znajdujących się tam 985 filarów z wieloma
odważnymi rzeźbami. Z każdej perspektywy filary wydają się być wybudowane w linii
prostej.
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W najdalszym korytarzu znajdują się filary
muzyczne. Wykute z kamienia, a przy uderzeniu
wytwarzają różne dźwięki.
Świątynia Koodal Azhagar leży na zachód od
miasta. Tutaj Wisznu przedstawiony jest w trzech
pozach usytuowanych jedna nad drugą - siedzącej
(asana), stojącej (sthanaka) i leżącej (sayana).
Vandiyur Mariamman Teppakkulam to
ogromny zbiornik świątynny liczący blisko 305 m
z każdej strony. Jest zasilany przez wody z rzeki
Vaigai, a przedstawia pomysłowy system
podziemnych kanałów.
Pałac Thirumalai Nayak leżący ok. 1,5 km od Świątyń Meenakshi-Sundareswarar. To
monumentalna budowla, która została zbudowana w 1636 roku przez króla Tirumalai Nayak,
jednego z czołowych królów dynastii Nabak, która założyła Maduraj. Budynek, który
widzimy dzisiaj jest głównym budynkiem pałacu, w którym mieszkał król. Oryginalny
kompleks pałacowy był cztery razy większy. "Sorgavilasam" - niebiański pawilon wykonany
w całości z cegły i zaprawy bez wsparcia jednej krokwi lub dźwigarów to cud indo saraceńskiego stylu. W budynku pałacowym znajduje się muzeum, które posiada specjalne
sekcje zajmujące się historią Maduraj, sztuką i architekturą Tamil Nadu.
Dzień dziewiąty KOVALAM
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do
Kovalam. Po przyjeździe zakwaterowanie i czas
wolny, który możemy przeznaczyć na relaks i
plażowanie.
Kovalam znajduje się światowej sławy plaża, która
jest złotym paskiem ziemi leżącym obok błękitnych
wód Morza Arabskiego, tuż obok bogatej zieleni
gajów palmowych. W Kovalam znajdują się trzy
plaże w kształcie półksiężyca oraz ogromny skalisty cypel, który stworzył piękną zatokę.
Spokojne wody idealnie nadają się do kąpieli morskich. Znajdują się tu liczne bary i
kawiarnie, można korzystać z różnorodnych, świeżych owoców morza lub kuchni
kontynentalnej.
Nocleg w hotelu.
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Dzień dziesiąty KOVALAM
Śniadanie w hotelu. Dzień wolny do indywidualnego
zagospodarowania. Nocleg.
Dzień jedenasty KOVALAM
Śniadanie w hotelu. Dzień wolny na dalszy relaks na
plaży lub indywidualne zwiedzanie okolicy.
Możliwość odwiedzenia Trivandrum (stolicy Kerali).
Nocleg w hotelu.
Dzień dwunasty WARSZAWA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i transfer na
lotnisko. Zakończenie imprezy i wylot do Polski!

Propozycje zakwaterowania podczas programu

Chennai

MGM EastWood lub podobny

02

Mahabalipuram

Ideal Beach Resort lub podobny

01

Sunway GRT / Atithi / Ananda Inn lub podobny

02

Tanjore

Orient Towers lub podobny

01

Madurai

Park Plaza lub podobny

02

Kovalam

Poovar Island / Sun Tara Beach Resort lub
podobny

03

Pondicherry
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Poniższe ceny podane są w USD za osobę w pokoju dwuosobowym przy podanej poniżej
ilości osób. Jeśli zgłasza się jedna osoba wyrażając zgodę na dokwaterowanie szukamy
drugiej osoby do pokoju, ale w przypadku, kiedy takiej osoby nie będzie, osoba wyjeżdżająca
zobowiązana jest dopłacić do pokoju jednoosobowego.
2 osoby

od 1370 USD / os

3 – 4 osoby

od 1300 USD / os

5 – 7 osób

od 1420 USD / os

8 – 10 osób

od 1320 USD / os

11-13 osób

od 1240 USD / os

14 – 15 osób

od 1190 USD / os

Dopłata do pokoju jednoosobowego

ok. 495 USD

Cena może ulec zmianie z powodu nagłej, znacznej zmianie kursów walut lub w cenach
podatków i paliw, co prowadzi do wzrostu kosztów transportu na powierzchni ziemi.
Cena zawiera:
• Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych
• 11 śniadań, 11 obiadokolacji,
• Pilot mówiący po angielsku podczas całej wyprawy.
• Klimatyzowany środek transportu podczas całej wyprawy.
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.
• Wszystkie obecnie należne podatki.
Cena nie zawiera:
• Przelotu Warszawa – Chennai – Warszawa (ok. 2500 PLN – 3000 PLN)
• Opłaty za wizę (534,50 PLN)
• Ubezpieczenia (ok. 70 PLN)
• wydatków własnych takich jak: pralnia, rozmowy telefoniczne, napiwki. Woda
mineralna, napoje i alkohole
• Opłaty za robienie zdjęć w niektórych zabytkach (10-20 PLN)
• Ceny posiłków i usług nie zawartych w programie.
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• Wszystko co nie jest wymienione w kolumnie „cena zawiera”
• Dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3 % wartości imprezy
• Dodatkowego ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych
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