PIELGRZYMKA DO INDII PÓŁNOCNYCH
13.11.2017 - 25.11.2017
Dzień I
13.11.2017
Poniedziałek

Zbiórka w wyznaczonym miejscu. Przejazd na lotnisko Okęcie w Warszawie.
Odprawa bagażowo-biletowa, następnie wylot do Indii z międzylądowaniem w
Dubaju.

Dzień II
14.11.2017
Wtorek

Przylot do New Delhi w godzinach przedpołudniowych. Zwiedzanie Delhi: Katedra
Najświętszego Serca Pana Jezusa, India Gate wraz z budynkami rządowymi,
Gandhi Samadhi (miejsce kremacji i pochówku Gandhiego, Indiry Gandhi, Rajiva,
Nehru), stare Delhi: Chandi Chauk, Jama Masjid – Meczet Piątkowy, jeden z
największych na świecie. Przejażdżka rykszami rowerowymi po wąskich i
zatłoczonych uliczkach handlowych starego Delhi, postój na zdjęcia przed Red
Fort (Czerwonym Fortem), powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień III
15.11.2017
Środa

Śniadanie, przejazd do Jaipuru – stolicy niezwykle ciekawego Radźasthanu. Po
drodze postój przy wielkim pomniku Shivy oraz na zrobienie zdjęć przed
„Pałacem na wodzie” – Jal Mahal. Przejazd do hotelu w Jaipur, obiadokolacja i
nocleg.

Dzień IV
16.11.2017
Czwartek

Śniadanie, królewskie (wjazd na słoniach) zwiedzanie imponującego fortu Amber.
Dalsze zwiedzanie Jaipuru: Pałac Maharadźy, obserwatorium astronomiczne
Jantar Mantar (UNESCO), wizytówka Jaipuru: Pałac Wiatrów (z zewnątrz).
Kolacja, nocleg.

Dzień V
17.11.2017
Piątek

Śniadanie, przejazd do Agry, po drodze zwiedzanie miasta widma Fatehpur Sikri
(UNESCO), wraz z Bramą Zwycięstwa, meczetem i grobowcem muzułmańskiego
mędrca i świętego Salima Ciszti. Przejazd do Agry. Kolacja i nocleg w Agrze.

Dzień VI
18.11.2017
Sobota

Śniadanie, zwiedzanie Agry: Taj Mahal, Marble Emporium, Sikandra, Czerwony
Fort. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień VII
19.11.2017
Niedziela

Śniadanie, przejazd do miasta Orchha. Po drodze wizyta w muzeum Scindia
Palace, a także zwiedzanie Fortu Gwalior. Przejazd do hotelu na obiadokolację i
nocleg.

Dzień VIII
20.11.2017
Poniedziałek

Śniadanie, wymeldowanie z hotelu. Zwiedzanie zespołu świątynnopałacowego
–m.in.: pałac Jehangir Mahal, świątynia Ram Raja Temple. Kontynuacja podróży
do Khajuraho, kolacja, nocleg.

Dzień IX
21.11.2017
Wtorek

Śniadanie, zwiedzanie Khajuraho (UNESCO): zachodnia grupa świątyń, znana z
niezwykle misternych zdobień i rzeźb m.in.: Świątynia Lakszmana, Świątynia
Kandariya Mahadeo, Mahadeva, Jagadamba, Chitragupta. Zwiedzanie dźinijskich
świątyń Parśwanatha, Adinatha. Wieczorem dla chętnych odpłatnie udział w
lokalnych występach folklorystycznych. Kolacja. Wieczorem wyjazd pociągiem do
Varanasi (godz. 23:40), miejsca leżące, w przedziałach 3-4 koje po każdej
stronie.

Dzień X
22.11.2017
Środa

Rano przyjazd do Varanasi. Wyjazd do pobliskiego Sarnath– miejsca gdzie
Buddha wygłosił pierwsze kazanie. Zwiedzanie muzeum, w którym znajduje się
słynny kapitel kolumny Aśoki – będący obecnie godłem Indii. Transfer do hotelu,
chwila odpoczynku. Wieczorem dla chętnych odpłatnie udział w uroczystych
rytuałach (pudźa) pożegnania słońca nad Gangesem, kolacja, nocleg.

Dzień XI
23.11.2017
Czwartek

O wschodzie słońca rejs łodzią po Gangesie (okazja do podpatrzenia Hindusów
odprawiających uroczyste ablucje), spacer po wąskich uliczkach starego Varanasi
m.in. Złota Świątynia (z zewnątrz – wstęp mają tylko Hindusi), przejazd przez
campus Uniwersytetu Benares, Światyna Durgi. Śniadanie. Przelot do Kalkuty,
kolacja, nocleg.

Dzień XII
24.11.2017
Piątek

Śniadanie, zwiedzanie Kalkuty - miasta gdzie mieszkała i działała błogosławiona
Matka Teresa, założycielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia: wizyta w domu
Matki Teresy i przy grobie błogosławionej, spacer po Ogrodach Victoria Memorial,
Katedra Św. Pawła, Dalhousie Square – centrum miasta z zabytkowymi
budynkami, Kalighat – świątynia bogini Kali, obiad. Przejazd na lotnisko.
Odprawa bagażowo biletowa następnie wylot do Dubaju.

Dzień XIII
25.11.2017
Sobota

Lądowanie w Dubaju. Wylot do Polski. Lądowanie w Warszawie. Przejazd
autokarem do Gdańska. Zakończenie pielgrzymki.

CENA: 1250 USD + bilet lotniczy
ŚWIADCZENIA:
• transfery z Gdańska na i z lotniska w Warszawie
• przelot samolotem na trasie: Polska – Indie, Indie - Polska
• transport autokarem w Indiach zgodnie z programem
• noclegi w pokojach 2 osobowych z łazienką (hotele 3* i 4* - wg. kategori lokalnej)
• przejazd pociągami zgodnie z programem 3rd AC na trasie Khajuraho – Varanasi
(miejsca leżące)
• śniadania i kolacje wg. programu
• wjazd na słoniu do fortu Amber
• riksze rowerowe w Starym Delhi
• rejs łodzią po Gangesie w Varanasi
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• ubezpieczenie KL, NNW i bagażu w Signal Iduna – wariant podstawowy (nie
obejmuje chorób przewlekłych)
• lokalnych przewodników
• opieka pilota pielgrzymki

CENA NIE ZAWIERA:
• przelotu wewnętrznego Varanasi – Kalkuta (ok. 90 usd)
• zwyczajowych napiwków dla kierowców, lokalnych przewodników i bagażowych w
hotelach (5 usd/dzień)
• opcjonalnego udziału w występach folklorystycznych i uroczystych rytuałach pudźa
• wizy do Indii (e-wiza ok. 300 zł, wiza wklejana ok. 400 zł )
• ewentualnych opłat za filmowanie i fotografowanie w zwiedzanych obiektach
• późnego wykwaterowania w Khajuraho – 25 USD
• świadczeń nie objętych programem

UWAGI:
• zastrzega się możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów
• organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego
• paszport musu być ważny przynajmniej 12 miesięcy od daty zakończenia wyjazdu
oraz musi mieć przynajmniej dwie puste strony na wizę

• zdjęcie tzw. „biometryczne, wymiary 35 x 45 mm, w kolorze, tło jednolite jasne ,
twarz powinna zajmować 70-80% fotografii, na wprost, nie przysłonięta, bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami
• przed wyjazdem do Indii nie ma obowiązku poddawania się żadnym szczepieniom.
Zaleca się szczepienia: wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, błonica i tężec, dur
brzuszny, malaria. Decyzję każdy musi rozstrzygnąć sam, w porozumieniu ze swoim
lekarzem

