ZŁOTY TRÓJKĄT 6 dni/5 nocy
Program realizowany nawet dla 2 osób.
Dzień pierwszy DELHI
Przylot do Delhi. Spotkanie z angielskojęzycznym pilotem, transfer do
hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
Dzień drugi DELHI
Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie Starego
i Nowego Delhi. Po śniadaniu wyruszamy na
całodzienne zwiedzanie Starego i Nowego
Delhi. W Nowym Delhi zobaczymy Qutub
Minar wzniesiony jako wieża zwycięstwa.
Służył również jako minaret, z którego
wzywano wiernych do modlitwy. Jest nie tylko
jednym z najpiękniejszych zabytków w Indiach,
ale
również na świecie. Qutab-ud-din Aibak,
pierwszy muzułmański władca Delhi, rozpoczął
jego budowę w 1200 roku, ale zakończył na piwnicy. Jego następca, Iltutmush, w 1368 roku
dodał jeszcze trzy kondygnacje. Firoz Shah Tughlak skonstruował piąte i ostatnie piętro.
Wysoka na 72,5 m jest najwyższą i jedną z najwspanialszych wież kamiennych w Indiach.
Grobowiec Humajuna został wykonany z czerwonego piaskowca i nim zdobiony, tym samym
wyznaczył początek nowej tradycji – ozdobnego stylu, który zakończył się w Taj Mahal
w Agrze. Stworzony został przez perskiego architekta, przez co wykazuje wyraźny wpływ
perskiej tradycji, gdyż ozdobiony jest kolorowymi płytkami. Grób położony pośród dużego
ogrodu ogrodzonego
wysokimi murami, z bramami
na południu i zachodzie, jest
kwadratową wieżą
zwieńczoną wspaniałą
marmurową kopułą. Oprócz
szczątków Humajuna,
kompleks mieści również
groby wielu innych wybitnych
członków tej dynastii. Dalej
droga prowadzi do Bramy
Indii wybudowanej jako
pomnik dla upamiętnienia 70
tys. żołnierzy indyjskich poległych w I wojnie światowej. Został zaprojektowany przez Sir
Edwina Lutyensa, a budowę zakończono w 1931 roku. Położona na Rajpath, drodze,
prowadzącej do wspaniałego Rashtrapati Bhawan, ma 160 metrów wysokości, z łukiem
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mierzącym 138 metrów. Budowę Presidental House ukończono w 1929 roku. Położony na
obszarze 130 ha pałac ma 340 pokoi. Niegdyś dwa tysiące osób zostało zobowiązanych do
opieki nad budynkiem i służby namiestnikowi. Pałac otacza imponujący ogród o nazwie
Mughal, który jest otwarty dla publiczności dwa razy w roku, zazwyczaj w lutym i marcu.
Parlament House to wspaniały przykład dobrej architektury. Zaprojektowany jako okrągły
przez słynnego architekta Lutyensa, a zbudowany pod bezpośrednim nadzorem Sir Herberta
Bakera. Zewnętrzne ściany z czerwonego piaskowca są rzeźbione w geometryczne wzory.
Ten cudowny kawałek architektury można podziwiać tylko z zewnątrz, gdyż obecnie jest to
siedziba parlamentu indyjskiego. W godzinach popołudniowych wyruszamy na zwiedzanie
Starego Delhi. W planie znajdziemy m.in.
Czerwony Fort, nazwany tak z powodu czerwonego kamienia, z którego został budowany.
Jest jednym z najokazalszych budynków w świecie. Historia Indii jest również ściśle
związana z tym fortem. Z jego murów pierwszy premier Indii, Pandit Nehru Jawharlal, ogłosił
narodowi, że Indie są wolne od rządów kolonialnych. Jama Masjid to największy meczet
w Indiach. Raj Ghat – miejsce skremowania szczątków Mahatmy Gandhiego.
Po zwiedzaniu powrót do hotelu, czas na odpoczynek i nocleg.
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Dzień trzeci DELHI / AGRA
Po śniadaniu w hotelu przejazd do Agry. Po drodze zatrzymamy się w Sikandra – miejscu,
gdzie znajduje się mauzoleum Akbara. Akbar rozpoczął budowę w 1602 roku w miejscu fortu
Sikandara Lodiego. Następnie zwiedzamy Agra Fort – Czerwony Fort. To zespół budowli
fortecznych, których wzniesienie rozpoczęło się w 1565 roku, za panowania Akbara.
Przeniósł on stolicę państwa Mogołów do Agry. Prace budowlane były kontynuowane przez
jego następców, zwłaszcza Szahdżahana w pierwszej połowie XVII w. Po przejęciu władzy
przez jego syna i następcę Aurangzeba w 1658 roku, Szahdżahan został uwięziony
w Czerwonym Forcie, gdzie w 1666 roku zmarł. W 1983 roku fort został wpisany na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Czerwony Fort jest zespołem budowli otoczonych
potężnymi murami z bloków czerwonego piaskowca. Obecnie do wnętrza fortu wchodzi się
przez bramę Amara Singha, zwaną również Bramą Lahore (jedną z dwóch istniejących, drugą
jest Brama Delhi). Wewnątrz znajdują się budowle, głównie o charakterze pałacowym. Moti
Masjid (Meczet Perłowy) – wykonany z marmuru, uważany za jeden z najpiękniejszych
meczetów Indii. Diwan-i-Am – sala audiencji publicznych. Diwan-i-Khas – sala audiencji
prywatnych, gdzie władcy mogolscy przyjmowali dygnitarzy i zagranicznych gości. Khas
Mahal (Pałac Dżahangira) – prywatna rezydencja władców mogolskich Zbudowana przez
Akbara dla syna. Shish Mahal (Pałac Luster). Nagina Masjid (Meczet Klejnotu). Przejazd do
Taj Mahal – poezji w marmurze. Majestat, wspaniałość i bezkonkurencyjność to najlepsze
określenia. Taj Mahal jest jedynym w swoim rodzaju na całym świecie. Usiłując zagłuszyć
rozpacz po śmierci żony, cesarz zaplanował budowę mauzoleum na jej cześć. Zwerbował
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najlepszych i najwybitniejszych architektów i rzemieślników, aby zlecić prace nad tym
arcydziełem. Taj Mahal to obraz wielkiej miłości władcy do ukochanej królowej. Teraz widok
na Taj Mahal zapiera dech w piersiach. Warto też zobaczyć go w świetle księżyca.
Dzień czwarty FATEHPUR SIKRI / DŻAJPUR
Po śniadaniu przejazd do Dżajpuru. Po drodze wizyta w opuszczonym mieście Fatehpur Sikri.
Fatehpur Sikri wznosi się na szczycie skalistego wzgórza 37 km na zachód od Agry. Powstał
cztery wieki temu, kiedy cesarz Akbar stworzył pierwsze planowane miasto w stylu indoislamskim. Akbar przyjechał do Sikri szukać błogosławieństwa święte – go muzułmańskiego
szejka Salima Chishti. Kiedy urodził się jego syn, on z wdzięczności pobudował stolicę i
nazwał ją Fatehpur Sikri. Później, z powodu braku wody i niepokojów w północno –
zachodniej części, Akbar musiał opuścić to miasto. Piękny marmurowy grobowiec szejka
Salima Chishti przyciąga tysiące turystów, którzy szukają błogosławieństwa czczonego
świętego. Przejazd do Agry, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Agra słynie z jednego z
siedmiu cudów świata – Taj Mahal. Architektoniczny splendor mauzoleów, fortów i pałaców
powstałych w XVI wieku i na początku wieku XVII. Agra jest starym miastem i mówi się,
że jej nazwa pochodzi od Agrabana, lasu, który znajduje się we wspomnieniach epickich
Mahabharata. Cesarz Akbar rozpoczął budowę ogromnego Agra Fortu w 1565 roku.
Znaczenie Agry jako centrum politycznego zakończyło się z chwilą przeniesienia stolicy do
Delhi w 1634 roku przez Shah Johan. Jej architektoniczne bogactwo zapewniło sobie miejsce
na międzynarodowej mapie.
Zakwaterowanie w hotelu w Dżajpur, nocleg.

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, 22 828 28 36, 22 826 23 00
tel. kom. 505 024 753
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

Dzień piąty DŻAJPUR
Po śniadaniu wizyta w Bursztynowej Fortecy położonej w górach. Po krótkim odpoczynku,
wyruszamy na zwiedzanie miasta Dżajpur. Odwiedzimy Jantar Mantar Observatory.
Wybudowane w 1700 roku jest największym i najlepiej zachowanym obserwatorium z pięciu
zbudowanych przez Jai Singh II w różnych częściach kraju. W obserwatorium znajduje się
bardzo dużo instrumentów astronomicznych, które są nadal w użyciu, a jednocześnie, nawet
dziś, wyglądają futurystycznie. Zobaczymy City Palace i jego muzeum – wspaniałe
połączenie mogolskiej i tradycyjnej architektury Radżastanu. City Palace zajmuje ponad
jedną siódmą obszaru miasta i otoczony jest murami. Zwiedzanie najlepiej zacząć od bogatej
kolekcji obrazów, dywanów, kości słoniowych, kamieni, rzeźb metalowych, kolorowych
kryształów i ozdobnej broni. Hawa Mahal znany jest także jako Pałac Wiatrów. Ozdobne
elewacje pałacu przyciągają wielu turystów. Po zwiedzaniu powrót do hotelu na nocleg.

Dzień szósty DELHI / WARSZAWA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko w Delhi i wylot do Warszawy.
Można przedłużyć wyjazd i spędzić kilka dni na Goa – informacja w biurze.
Poniżej podane są orientacyjne ceny w USD za osobę w pokoju dwuosobowym przy podanej
ilości osób. Jeżeli zgłasza się jedna osoba, która wyraża zgodę na dokwaterowanie,
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poszukujemy osoby do wspólnego pokoju. W przypadku, kiedy takiej osoby nie będzie, osoba
wyjeżdżająca zobowiązana jest dopłacić do pokoju jednoosobowego.
2 osoby ok. 555 USD / os
3-4 osoby ok. 545 USD / os
5-6 osób ok. 540 USD / os
7-9 osób ok. 535 USD / os
10-14 osób ok. 530 USD / os
Cena może ulec zmianie w przypadku znacznej zmiany w kursach walutowych lub cenach
podatków i paliw.
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych,
- śniadania,
- pilot angielskojęzyczny,
- klimatyzowany środek transportu,
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
- podatki
Cena nie zawiera:
- przelotu (ok. 2300 – 2800 PLN)
- opłaty za wizę (83 USD)
- ubezpieczenia (ok. 50 PLN)
- wydatków własnych
- opłat za fotografowanie,
- dodatkowych posiłków,
- dodatkowego ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji – 3 % wartości imprezy
- dodatkowego ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych.
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