CUDA KARNATAKI I GOA 14 dni/13 nocy
Dzień 1. BANGALORE
Wylot z Warszawy do Bangalore przez jeden z europejskich portów lotniczych.
Dzień 2. BANGALORE
Po przylocie i formalnościach wizowych, spotkanie z
pilotem i transfer do hotelu.
WAŻNE: Godzina zameldowania w hotelu to 12:00.
Położone w południowych Indiach, na płaskowyżu Dekan,
949 m nad poziomem morza Bangalore cieszy się
przyjaznym klimatem przez cały rok. Miasto szczyci się
przestronnymi ogrodami, wieloma parkami, alejami z mnóstwem kwitnących drzew i stąd
przydomek "Garden City”. Nocleg w hotelu w Bangalore.
Dzień 3. BANGALORE/MYSORE
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Krótkie
zwiedzanie Bangalore. Odwiedzimy Vidhana Soudha,
budynek, którego budowę ukończono w 1956 roku, jest
siedzibą legislatury stanowej Karnataki. Z kolei Attara
Kacheri to budynek z czerwonej cegły i kamienia w
grecko-rzymskim stylu architektonicznym, z którego
rozciąga się widok na Vidhana Soudha a mieści się w
nim Sąd Najwyższy. Następnie Pałac Tipu, zbudowany
w 1791 roku, letnia rezydencja Tipu Sultan to dwupiętrowa, ozdobna, drewniana konstrukcja
ze żłobionymi filarami, łukami i balkonami. Przejazd do Mysore. Zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 4. MYSORE
Poranne zwiedzanie miasta Mysore, w tym Srirangpatnam.
To forteca/wyspa legendarnego króla wojowników Tipu
Sultan, znajduje się zaledwie 16 km od miasta Mysore. To
miasto wielkiego religijnego, kulturalnego i historycznego
znaczenia. Wewnątrz twierdzy znajdują się meczet Tipu z
bliźniaczymi minaretami, słynna świątynia Ranganatha
Swamy, letni pałac Tipu oraz lochy, w których więziono
brytyjskich oficerów. Kontynuujemy wizytę w Złotym Mieście Mysore, dawnej stolicy
Królestwa Mysore. Jeden z największych pałacy w Indiach, Mysore Palace, jest pięknie
odrestaurowany, utrzymany i posiada prawdziwe skarby sztuki. Po południu około 15:00
wizyta na Wzgórzu Chamundi z widokiem na Mysore i świątynię Durga. Następnie obejrzymy
ogromny monolit Nandi Bull, wykuty w 1659 roku. Zakwaterowanie i nocleg w Mysore.
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Dzień 5. MYSORE/CHIKMANGLUR
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do
Chikmagalur, spokojnego miasta ze wzgórzami,
dolinami, strumieniami i plantacjami kawy. To tutaj
zostały posadzone pierwsze nasiona kawy w Indiach.
Chikmagalur cieszy się ogromną popularnością ze
względu na trudne górskie szlaki, liczne wzgórza,
doliny i strumienie świeżej wody. Poznamy rzadkie
sanktuarium dzikiej przyrody, starożytne świątynie i
forty. Po południu czas wolny. Możliwość wybrania się
na spacer po plantacjach kawy i podziwiania wspaniałego zachodu słońca. Aby wzbogacić
doświadczenie w świecie kawy, odwiedzimy Muzeum Kawy. Zakwaterowanie i nocleg w
Chikmagalur.
Dzień 6. CHIKMANGLUR
Po śniadaniu całodniowa wycieczka do Belur i Halebid.
Na brzegu rzeki Yagachi wznosi się Belur, gdzie znajduje
się świątynia w kształcie gwiazdy z ręcznie rzeźbionymi
filigranowymi filarami i rzeźbami; jej widok zapiera dech
w piersiach. Jest to jedyna świątynia Hoysala, która
wciąż jest czynna. Skrzydlata postać Garudy, nosiciela
Wisznu, stoi przed wejściem do świątyni z dłońmi
uniesionymi w hołdzie. Najciekawszymi okazami architektury Hoysala znalezionymi w Belur
są nachylone postacie przedstawiające niebiańskie nimfy.
Zaledwie 17 km od Belur znajduje się Halebid, starożytna stolica Hoysalas. Świątynia,
umieszczona na podstawie w kształcie gwiazdy, otoczona pięknymi trawnikami, jest istną,
rzeźbiarską ekstrawagancją. Jej mury są bogato rzeźbione nieskończoną ilością różnorodnych
hinduskich bóstw, mędrców, zwierząt, ptaków i scen z życia królów Hoysali. Po południu
powrót na nocleg w Chikmagalur.
Dzień 7. CHIKMANGLUR/HAMPI
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Hampi.
Hampi, siedziba słynnego Imperium Vijayanagara, była
stolicą największego imperium w Indiach, które obejmowało
wiele państw. Imperium rządził cesarz Krishnadevaraya.
Ruiny Hampi z XIV wieku leżą rozrzucone na obszarze 26 km
kw., wśród olbrzymich głazów, roślinności i bezgłośnie
opowiadają historię wspaniałego splendoru i bajecznego
bogactwa. Zakwaterowanie w Hampi.
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Dzień 8. HAMPI
Po śniadaniu całodniowa wycieczka do Hampi Boulders.
Każda skała, każda ścieżka i każdy pomnik w Hampi mówią tym samym językiem: językiem
chwały i piękna. Trudno powiedzieć, co jest bardziej urocze w Hampi, jego ekscytująca
architektura czy dziwacznie wyglądający krajobraz. Chociaż architektura jest bardzo łatwa do
zrozumienia, każdy przeciętny gość w Hampi zastanawiałby
się, jak to się dzieje, że na ziemi został stworzony taki
krajobraz.
Powrót do hotelu. Zakwaterowanie w Hampi.
Dzień 9. HAMPI/BADAMI
Po śniadaniu przejazd do Badami.
Badami to zabytkowe miasto w południowych Indiach,
położone w okręgu Bagalkot. Zbudowane nad jeziorem u stóp klifów z czerwonego
piaskowca. Słynie z wykutych w skałach i wolno stojących świątyń, z których najbardziej
znane są poświęcone Śiwie, Wisznu i dżinijskim świętym.
W Badami jest też kilka świątyń z okresu Chalukyan. Zakwaterowanie w Badami.
Dzień 10. BADAMI/AIHOLE/PATADADAL/HUBLI
Po śniadaniu wyruszymy w drogę do Hubli (zwane również Hubballi), które jest drugim co do
wielkości miastem w stanie Karnataka. Tworzy obszar miejski z miastem Dharwad. Jest
najszybciej rozwijającym się miastem po stolicy stanu Karnataka - Bangalore. Nazwa
„Hubballi” oznacza dosłownie „kwitnące pnącze”. Podczas gdy Dharwad jest siedzibą
administracyjną, miasto Hubli, położone 20 km na południowy wschód od Dharwad, jest
centrum handlowym i centrum biznesowym regionu
północnej Karnataki. W okolicznych wiejskich obszarach
rolniczych, uprawiane są: bawełna, papryka chili i
orzeszki ziemne. Hubli jest ważnym centrum
handlowym dla tych towarów. W Hubballi mieści się
największa liczba biur rządowych poza Bangalore.
Niedawno wybrano Hubballi-Dharwad City do projektu
inteligentnego miasta. Po drodze zwiedzimy świątynie w
Aihole i Pattadakal.
Świątynie w Aihole są proste i przysadziste, ale pięknie udekorowane płaskorzeźbami,
rozetami i frezami z czasów, gdy królowie Chalukya rządzili regionem. Świątynia Lad Khan i
Świątynia Durga pokazują postęp i rozwój stylów architektonicznych.
Przejazd do pobliskiego Pattadakal. W 1987 roku Pattadakal został wpisany na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Świątynie wyraźnie bardziej złożone niż te w Aihole, żyją
rzeźbą, a architektura ciekawie rysuje różne style z północnych i południowych Indii. Do
najbardziej imponujących świątyń należą Świątynia Lokeshwari i Virupaksha.
Zakwaterowanie w Hubli.
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Dzień 11. HUBLI/GOA
Rano po śniadaniu przejazd do Goa
Goa jest znana z białego piasku i palmowych plaż, tropikalnej roślinności, jasnych zielonych
pól ryżowych, bogato zdobionych, barokowych kościołów i małych wiosek.
Zakwaterowanie w hotelu na Goa.
Dzień 12. GOA
Dzień wolny na relaks, odpoczynek, kąpiele w morzu i
indywidualne zwiedzanie okolicy. Nocleg w hotelu.
Dzień 13. GOA
Dzień wolny na relaks, odpoczynek, kąpiele w morzu i
indywidualne zwiedzanie okolicy. Nocleg w hotelu.
Dzień 14. GOA/WARSZAWA
Transfer na lotnisko na Goa, wylot do Warszawy przez jeden z europejskich portów
lotniczych.
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