ODKRYWANIE INDII POŁUDNIOWYCH
Program realizowany już od dwóch osób!
Dzień pierwszy WARSZAWA / CHENNAI
Zbiórka w hali odlotów lotniska Okęcie w Warszawie. Przelot do Indii z międzylądowaniem w jednym z
europejskich portów lotniczych. Przylot do Chennai, transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
Dzień drugi CHENNAI
Po śniadaniu czas wolny. Po lunchu zwiedzanie Chennai - stolicy stanu Tamilandu. Chennai jest stolicą
kultury Indii, ma swoje głęboko zakorzenione tradycje i dziedzictwo. Zobaczymy m.in. świątynie Gujarati
Shwetambar Murtipujak Jain Mandir, świątynię Kapaleeswarar, bazylikę katedralną Santhome – św.
Tomasza, Narodową Galerię Sztuki. Przejazd 5-cio kilometrową promenadą Marina biegnącą wzdłuż
wybrzeża i zwiedzanie Świątyni Kapaliswara. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
Dzień trzeci
MAHABALIPURAM /
KANCHIPURAM
Po śniadaniu wyruszamy z
hotelu, aby zwiedzić
Mahabalipuram i
Kanchipuram. Kanchipuram to
miejscowość oddalona 64 km
od Chennai i jest to starożytna
stolica portowego miasta
Palladów – pierwszej wielkiej
dynastii południowoindyjskiej.
Jedne z siedmiu świętych miast
poświęcone i Wisznu, i Śiwie.
W mieście tym działa około 50 świątyń - najsłynniejsze i najciekawsze to: świątynia Kajlasanatha, świątynia
Ekambaswara, świątynia Sri Kamakshi oraz Varadarajaswamy. Kanchipuram słynie również z jedwabi.
Mahabalipuram - o jej minionym znaczeniu świadczą monolityczne świątynie oraz wielkie groty, skały,
rzeźbione kamienie i fryzy. W godzinach wieczornych transfer na stacje kolejową w Chennai i przejazd
nocnym pociągiem do Maduraj.
Dzień czwarty MADURAJ
Przyjazd do Maduraj, transfer do hotelu,
zakwaterowanie, czas wolny do lunchu.
Po lunchu zwiedzanie niezwykle
barwnej i ogromnej świątyni Minakszi,
poświęconej boskiej małżonce Śiwy,
Parwati (Minakszi). Warto wspiąć się na
południową gopurę, by spojrzeć na
roztaczający się z niej widok. Powrót do
hotelu na kolacje i nocleg.
Dzień piąty MADURAJ / THEKKEDY
Po śniadaniu zwiedzanie Tirumala
Nayak Palace - pałacu zbudowanego w
XVII w. przez króla Thirumalai Nabak w
Madurai. Była to główna siedziba króla,
uważana za jeden z cudów południa.
Odwiedzimy Wzgórze Alagar, na
którym wzniesiona została świątynia
dedykowana bogu Wisznu – Alagar
Koyi. Po lunchu przejazd do Thekkedy, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
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Dzień szósty THEKKEDY / PERIYAR
Po śniadaniu wyjazd do Parku Narodowego Periyar. Park ten powstał w 1934 roku, zajmuje obszar 777 km
², z czego część, to wysokie pasmo górskie Western Ghates. Wydzielona część (ok. 350 km ²) to strefa
zamknięta i chroniona, ponieważ tworzy rezerwat tygrysów. Życie dzikich zwierząt – słoni, małp, dzików,
tygrysów, lampartów będą Państwo mogli obserwować podczas rejsu łodziami motorowymi po Jeziorze
Periyar. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
Dzień siódmy PERIYAR / KUMARAKOM
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Kumarakom – jednego z najlepszych miejsc
pozwalających na relaks i odpoczynek w obcowaniu z naturą. Czas wolny. Lunch, Kolacja i nocleg w
Kumarakom.
Uwaga! Istnieje możliwość skorzystania z zabiegów ajurwedyjskich.
Dzień ósmy KUMARAKOM
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do portu. Zakwaterowanie na statku Kerla Rice House.
Lunch i kolacja na statku. Rejs odbywa się pomiędzy urokliwymi wioskami. Możemy obserwować
codzienne życie Hindusów.
Uwaga! Istnieje możliwość skorzystania z zabiegów ajurwedyjskich.
Dzień dziewiąty COCHIN
Po śniadaniu wpłynięcie do
portu w Cochin, transfer do
hotelu, czas wolny do lunchu. Po
lunchu zwiedzanie miasta. To
naturalny port, którego morskie
tradycje liczą kilka tysięcy lat.
Miasto leży na wybrzeżu
Malabarskim i nadal jest jednym
z najważniejszych portów w
Indiach. Zobaczymy m.in.
synagogę żydowską, stare
portugalskie kościoły, hinduskie
świątynie oraz chińską dzielnicę
miasta z przepięknie
wyglądającymi sieciami
rybackimi. Wieczorem pokaz
folklorystyczny tańca Kanthak
Kali. Kolacja i nocleg w hotelu.
Dzień dziesiąty COCHIN / BANGALORE
Po śniadaniu czas wolny, następnie lunch i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na stację kolejową i
przejazd pociągiem do Bangalore. Kolacja i nocleg w pociągu.
Dzień jedenasty BANGALORE / MAJSUR
Po przyjeździe do Bangalore śniadanie w lokalnej restauracji i przejazd autokarem do Majsuru.
Zakwaterowanie w hotelu, lunch i czas wolny. Wieczorem wizyta w Ogrodach Virandaban.
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Dzień dwunasty MAJSUR / BANGALORE
Po śniadaniu zwiedzanie Majsuru. Zobaczymy m.in. ekstrawagancki i fantastyczny pałac Amba Wilas,
zwany też pałacem maharadży, który jest dziełem Henry’ego Irwina. Rodzina królewska wciąż zajmuje
część wielkiego pałacu. Na terenie Amba Wilas znajduje się przepiękna świątynia Swetawarahaswami.
Wybierzemy się również na Wzgórze Chamundi, gdzie stoi świątynia poświęcona bogini miasta, której
wizerunek wykonano z litego złota. Po lunchu powrót do Bangalore.
W Bangalore odwiedzimy przepiękny ogród botaniczny Lal Bagh, w którym rosną rzadkie gatunki roślin.
Ogród ten został założony w 1760 roku. W lutym i sierpniu odbywają się tu wystawy kwiatów z
oszałamiającą liczbą dalii, chryzantem i róż. Kolacja w lokalnej restauracji. Przed transferem na lotnisko
zobaczymy również ogromny granitowy gmach Vidhan Saba – Gmach Sekretariatu i parlamentu
Stanowego.
Dzień trzynasty BANGALORE / WARSZAWA
Ok. 02:45 wylot z Bangalore do Warszawy.

Terminy dowolne do września 2014, od marca 2015 do września 2015, uzależnione od
możliwości przelotu.
Cena biletu lotniczego na trasie Warszawa – Chennai / Bangalore – Warszawa z przelotem
przez jeden z europejskich portów lotniczych.
Przewodnik anglojęzyczny na całej trasie zwiedzania.
Wiza do Indii jest dodatkowo płatna, szczegóły na stronie głównej.
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Proponowane hotele:

Chennai

The Chariot lub podobny (01 noc)

Maduraj

Hotel Germanus lub podobny (01 noc)

Thekkedy

Silvercrest Crest Thekkady lub podobny (02 noce)

Kumarakom

Kumarakom Lagoon lub podobny (01 noc)

Kumarakom

Deluxe Houseboat lub podobny (01 noc)

Cochin

Abad Metro lub podobny (01 noc)

Mysore

Hotel Pai Vista lub podobny (02 noce)

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE CENY:
02 osoby

ok. 1610 USD za osobę

04 osoby

ok. 1230 USD za osobę

06 osób

ok. 1095 USD za osobę

07-09 osób

ok. 1460 USD za osobę

10-14 osób

ok. 1210 USD za osobę

Cena może ulec zmianie z powodu nagłej, znaczącej zmianie kursu walut lub w cenach
podatków i paliw, co prowadzi do wzrostu kosztów transportu na powierzchni
ziemi.
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Cena zawiera:
* zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych,
* wyżywienie – 10 śniadań, 10 lunchy, 10 obiadokolacji,
* przewodnik angielskojęzyczny,
* klimatyzowany środek transportu na całej trasie podróży,
* bilet kolejowy na trasie Chenai – Madurai w 2 lub 3 klasie z klimatyzacją,
* wspomniane bilety wstępu,
* wymagane taxy i opłaty,
Cena nie zawiera:
* wydatków własnych,
* wizy (534,50 PLN),
* ubezpieczenia (ok. 100 PLN),
* przelotów wewnętrznych (ok. 200 USD)
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