INDIE
PUSTYNNY RAJASTHAN i BOSKI TAJ MAHAL

Termin: 08.02-20.02.2020
Termin: 19.09-01.10.2020
New Delhi – Jaislamer – Jodhpur – Pushkar – Jaipur – Agra – Fateh Pur Sikri – New Delhi

Główne atrakcje:
-Najpiękniejsze miasta Rajasthanu : Delhi, Jaisalmer, Jodhpur, Pushar, Agra
-Taj Mahal – najwspanialszy pomnik miłości
-Safari na wielbłądach i noc na pustyni Thar
-Podróż nocnym pociągiem do Jaisalmer
-Najokazalsze forty zwiedzanych miast w tym Fort Amber
-Wyjątkowe spotkanie z tradycją i kulturą najbarwniejszego kraju na świecie
-Wieczór rajasthański w Jodhpur, malowanie henną, lekcja gotowania
PLAN WYPRAWY:
Dzień 1 WARSZAWA – DELHI
Spotkanie grupy z pilotem na lotnisku Okęcie w Warszawie. Odprawa bagażowo-paszportowa i wylot do Indii.
Dzień 2 DELHI
Przylot do Delhi. Na lotnisku czekać na grupę będzie transport do hotelu, po zakwaterowaniu będzie czas na krótki
odpoczynek po podróży. W zależności od godzin przylotu zaplanujemy zwiedzanie miasta m.in.: meczetu Jamna
Masjid, Red Fort, Monti Chowk. Obiad w czasie zwiedzania w Old Delhi. Wieczorem odwiedzimy Bangla Sahib
Gurudwara, gdzie spędzimy mistyczny i relaksujący czas w przepięknej sikhijskije świątyni. Powrót do hotelu, kolacja,
nocleg.
Dzień 3 DELHI / JAISALMER
Po śniadaniu wykwaterujemy się z hotelu i rozpoczniemy dalsze zwiedzanie - New Delhi: Qutab Minar, Lotus Temple.

Po lunchu przejedziemy na dworzec Old Delhi, skąd nocnym klimatyzowanym, sypialnym pociągiem udamy się do
Jaisalmer. Tę noc spędzimy w pociągu pokonując setki kilometrów.
Dzień 4 JAISALMER
Do Jaisalmer dotrzemy przed południem ok. 11.00. Prosto z dworca pojedziemy do hotelu gdzie weźmiemy prysznic,
zjemy lunch. Następnie ruszymy na zwiedzanie Fortu, przepięknych Havel wyrzeźbionych jak koronki w złotym
piaskowcu, Jain Temple, Laxmi Temple oraz świątyni nad jeziorem. Będzie czas wolny na zakupy. Kolacja i nocleg.
Dzień 5 JAISALMER SAFARI
Dziś po śniadaniu udamy się w stronę pustyni. Przed nami dzień i noc na pustyni Thar. Około godziny 10.00
terenowymi samochodami udamy się na pustynię, gdzie rozpoczniemy safari na wielbłądach (jazda ok. 1,5h.). Nasza
karawana odwiedzi okoliczną pustynną wioskę. Po dotarciu na miejsce naszego noclegu, zjemy przygotowaną dla nas
kolację połączoną z ogniskiem i występami rajasthańskich cyganów. Przy akompaniamencie tradycyjnych cygańskich
instrumentów i śpiewu będziemy bawić się ile sił nam starczy. Nocleg na pustyni w komfortowych namiotach pod
rozgwieżdżonym niebem.
Dzień 6 JAISALMER / JODHPUR
Rankiem zjemy śniadanie i udamy się w drogę do kolejnego miasta Jodhpur.(transfer około 5h).
Zmeldowanie w hotelu, czas wolny i nocleg w Jodhpur.
Dzień 7 JODHPUR
Przed nami kolejny, ekscytujący dzień w mieście gdzie mieszka rodzina Maharadży. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy
od spaceru po Chandi Chowk, następnie odwiedzimy Clock Tower, Pałac Maharadży Umaid Bhavan Palace – gdzie
działa najdroższy 5* hotel w Indiach. Odwiedzimy największy pałac w Indiach, w który mieszka do dziś rodzina
Maharadży. Jodhpur nie tylko zachwyci nas wspaniałymi zabytkami czy ulicznym życiem, ale również cudowną
tradycją i gościnnością. W Blue City będziemy mieszkać u naszych wieloletnich przyjaciół wspaniałej rodziny Jain.
Nasza gospodyni Nisha przygotuje dla nas smakowite wegetariańskie pyszności i opowie o tradycji i obyczajach
panujących w indyjskich rodzinach. Noc spędzimy w komfortowym hotelu prowadzonym właśnie przez Nishę i jej
męża.
Dzień 8 JODHPUR
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie miasta. Fort Jodhpur jest jednym z największych w Radżasthanie, kolejno Manjori
Garden, gdzie znajdują się ruiny letniej rezydencji żon Maharadży, świątynia Ganeshy czy grobowce przodków rodziny
królewskiej. Pojedziemy również do obecnego miejsca kremacji rodziny maharadżów. Po południu będzie możliwość
spotkania z lokalnym wróżbitą, który prawdę Ci powie, czyli oko w oko z astrologiem. To nie koniec atrakcji. Tego
wieczoru czeka nas radżasthańska zabawa z widokiem na Fort. Specjalnie przygotowany wieczór odkryje przed nami
uroki zdobienia skóry malowidłami z henny oraz pozwoli poznać tajniki i podstawy kuchni indyjskiej podczas lekcji
gotowania. Nocleg
Dzień 9 JODHPUR / PUSHKAR
Dziś po śniadaniu opuścimy Jodhpur i wcześnie rano przejedziemy samochodem do Ajmer i dalej do świętej wioski
Pushkar. (transfer około 5h). Zakwaterujemy się w hotelu i odpoczniemy po podróży. To wyjątkowo klimatyczne
miejsce, gdzie warto udać się na spacer ulicami centrum wioski i zrobić kolorowe zakupy. Pushar to centrum pełne
lokalnego folkloru, pełne hipisów, joginów i wolności. Wieczorem udamy się na trekking na pobliskie wzgórze, gdzie
znajduje się świątynia żony Brahmy. Na wzgórzu pożegnamy dzień zachodem słońca przy dźwiękach rytualnej
hinduskiej muzyki. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.
Dzień 10 PUSHKAR / JAIPUR
Po śniadaniu czas na zwiedzanie świętego jeziora Ghat, jedynej w Indiach świątyni Brahmy, świątyni Old Rangji. Spacer
pomiędzy tysiącami pielgrzymów zmierzających codziennie do ponad 600 świątyń wybudowanych w tej małej wiosce
to niebywałe przeżycie. To jedyne takie miejsce w Indiach, gdzie jest mistycznie i magicznie na każdym kroku.
Wyjazd do Jaipur ok godziny 11.00 (trasa około 3h). Lunch zjemy już w Jaipur. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od
Obserwatorium astrologicznego najstarszego w Indiach oraz zatrzymamy się przy symbolu Różowego Miasta Jaipur
Hava Mahal (Wieży wiatrów). Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

Dzień 11 JAIPUR - FATEHPUR SIKRI – AGRA
Po wczesnym śniadaniu przejedziemy do obronnego Fortu Amber. Po drodze zatrzymamy się, aby podziwiać Pałac na
wodzie, letnią rezydencję Maharadży Jaipuru. Następnie przejedziemy do części starego miasta Jaipur, gdzie oprócz
zabytków, chłonąć i obserwować można gwar ulicy, okolicznych handlarzy, pracę drobnych rzemieślników. Zjemy
lunch a zaraz po nim wyjedziemy w stronę Agry. W drodze do kolejnego cudownego miasta zwiedzimy Fatehpur Sikri,
starą, zapomnianą stolicę imperium króla Akbara, gdzie zachowały się pałace i części rezydencji królewskich. Nocleg w
Agrze.
Dzień 12 AGRA – DELHI
Pobudka wcześnie rano, aby jak najwcześniej dojechać do Taj Mahal, monumentalnego cudu świata. Wczesnym
rankiem oświetlony przez wschodzące słońce monument wygląda najokazalej. Biały marmur zmienia swoje odcienie i
barwy o różnych porach dnia. Tu poznacie historię tego wyjątkowego Cudu świata. Wspaniałego pomnika miłości
okupionego nie jednym istnieniem ludzkim. Powrócimy do hotelu aby zjeść śniadanie, wymeldujemy się i
rozpoczniemy drogę powrotną do Delhi (trasa 4h). Ostatnią noc spędzimy w Delhi.
Dzień 13 Delhi
W zależności od godziny wylotu, zjemy śniadanie i wyjedziemy na lotnisko w Delhi. Wylot do Polski
Koniec programu
Grupa 8-12 osób

Cena : 1.000 PLN + 1.290USD + koszt biletu lotniczego ( ok 1.800 PLN )/ osoba
Dopłata do 1-osobowego pokoju
Cena zawiera:
- zakwaterowanie w hotelach 3*** w pokojach 2-osobowych
- śniadania na całej trasie wyjazdu zgodnie z programem
- safari na wielbłądach na pustyni Thar
- nocleg na pustyni Thar w namiotach w resorcie wraz z kolacją
- kino w Jaipur dla chętnych
- przejazd jeepami do Fortu Amber w Jaipur
- lokalni anglojęzyczni przewodnicy na całej trasie wyjazdu
- transport ( pociągi, samochody, riksze )
- organizacja wyprawy i opieka na miejscu
- radżastański wieczór w Jodhpur z kolacją
- ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie zawiera:
- biletu lotniczego na trasie Warszawa- Delhi – Warszawa ok. 1800 – 2800 zł
- wizy 50 USD
- bilety wstępu do wszystkich zabytków ok 90 USD
- opłaty za aparaty i kamery we wszystkich zabytkach.
- wyżywienia ok. 10 - 15$ dziennie nie objętego w programie.
- napiwków (ok. 30$) płatne na miejscu
Zapraszam do kontaktu
Joanna Gorczyca-Pasrija, Tel: +48 602 733 869, Kontakt: joanna@asiadreamtrips.com
* kolejność zwiedzania może ulec zmianie
**wyżywienie B- breakfast (śniadanie), L – lunch , D – dinner (kolacja)
**zakończenie programu następuje z chwilą stawienia się na lotnisko w Delhi

