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Zapraszamy w Podróż do Krainy z 1001 nocy. Podczas wspólnej podróży 
zobaczymy magiczną Agrę z Czerwonym Fortem, tajemnicze Fatepur 
Sikri, baśniowy Taj Mahal – klejnot zaklęty w marmurze, zasmakujemy 
wyjątkowej kuchni, będziemy spać w Radzastańskim Pałacu i wjeżdżać na 
Słoniu jak niegdyś Maharadża……  



TAJEMNICE INDII 

1 dzień 29.04.2017 (Sob)  WARSZAWA DELHI 
 
W wyśmienitych humorach spotykamy się na lotnisku, 
otrzymujemy mapy, programy, bilety i identyfikatory, 
a następnie ruszamy do odprawy pod opieką pilota 
Polka Travel.  
Zaczyna się nasza Przygoda z 1001 Nocy…. 
 
Odprawa biletowo-bagażowa, przelot do Delhi przez 
jeden z portów tranzytowych.  
 
Posiłki serwowane na pokładzie samolotu.  
 
Po przylocie ruszamy prosto do hotelu na odpoczynek.  
 
Nocleg w Delhi. 
 
 
 



TAJEMNICE INDII 

2 dzień 30.04.2017 (Niedz) DELHI (Ś, O) 
 
Leniwe śniadanie. Wyruszamy na zwiedzanie, 
rozpoczynając od Starego Delhi, imponująco wielkiego 
meczetu Jama Masjid, budowanego z polecenia 
wielkiego władcy Mogołów Szahdżahana, który wzniósł 
także magiczny Taj Mahal dla swojej ukochanej.  
Potem czeka nas szalony rajd rikszami po labiryntach 
wąskich ulic. Idealny sposób na zobaczenie z bliska 
barwnego targu, obwoźnych restauracji, rozmodlonych 
sadhu, kupców prezentujących kolorowe sari.  
Kolejno czas na poznanie monumentalnej części miasta. 
Podczas objazdu zobaczymy najważniejsze obiekty, jak 
Kutub Minar (UNESCO), nad którym góruje exlibris 
miasta – zabytkowy minaret, wzniesiony w XIII wieku z 
czerwonego piaskowca obok XVII-wiecznego Czerwonego 
Fortu oraz Pałacu Prezydenckiego i gmachu 
parlamentu. Zobaczymy też Bramę Indii.  
W trakcie zwiedzania w lokalnej restauracji zjemy 
obiad. To będzie pierwsze zetknięcie z aromatyczną 
kuchnią Indii.  
Jeżeli nam zostanie trochę czasu i sił witalnych to 
udamy się na targ o powierzchni 27 tysięcy m2, gdzie 
można kupić niemal wszystko w bardzo atrakcyjnych 
cenach. Będzie możliwość zakupu sari i nauka jego 
upinania. Nocleg w Delhi.. Powrót do hotelu na nocleg. 
 
 
 



TAJEMNICE INDII 

3 dzień 01.05.2017 (Pon) DELHI – AGRA (Ś, K) 
 
Po śniadaniu pojedziemy do Agry, kontemplując po 
drodze wspaniałe krajobrazy.  
Przystanki na zdjęcia i na zakupy lokalnych słodkości.   
Najbardziej imponującą budowlą Agry jest 
Monumentalny Czerwony Fort, XVI wieczna budowla z 
murami sięgającymi 20 metrów wysokości i ciągnącymi 
się na 2,5 km.  
Wszystko jest tu wyjątkowe, naj…… i daje wyobrażenie 
o potędze władcy.  
Zasłuchani w barwne opowieści niemal jak te z „1001 
nocy” zwiedzamy fortecę z czerwonego piaskowca.  
 
Wieczorem, opcjonalnie można wybrać się na spektakl 
światło-dźwięk przedstawiający barwne dzieje miasta.  
 
Kolacja i nocleg w Agrze.  
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TAJEMNICE INDII 

4 dzień 02.05.2017 (Wt) AGRA –  TAJ MAHAL - 
FATEHPUR SIKRI – JAIPUR (Ś, K) 
 
Wcześnie rano zobaczymy jeden ze współczesnych 
siedmiu cudów świata – baśniowy Taj Mahal – nie 
mający sobie równych poemat z białego marmuru 
budowany przez ponad 20 lat rękami przeszło 20.000 
robotników. Ufundował go władca Szahdżahan dla 
ukochanej, zmarłej nagle żony Mumtaz Mahal. Uważany 
jest za najbardziej ekstrawagancki podarunek na 
świecie, jaki został złożony z miłości.  
 
Po sesji zdjęciowej na tle słynnego monumentu 
odjedziemy dorożkami.  
 
Następnie wyjazd do Jaipuru, stolicy Radżastanu, 
zwanego Różowym Miastem. Po drodze czeka nas 
wizyta w dawnym królewskim XVI-wiecznym mieście 
Fatehpur Sikri. Miasto zostało opuszczone z 
niewyjaśnionych przyczyn, jednak do dziś zachwyca 
kunsztem budowli i zdobień (UNESCO).  
 
Kwaterujemy się w dawnym radżastańskim Pałacu. To 
wyjątkowe miejsce, dzięki któremu możliwa jest 
„podróż w czasie”. Popołudnie wolne na relaks w 
hotelu. I pławienie się w basenie. 



TAJEMNICE INDII 

 
 
… Aby nasza podróż była jeszcze bardziej wyjątkowa, 
dzisiaj wyruszymy na wyjątkową kolację poza mury 
miasta.  
W tajemniczej scenerii przeniesiemy się do czasu 
Imperium Mogołów i spacerując między domostwami 
przyjrzymy się dawnym codziennym zajęciom, będzie 
można poćwiczyć taniec brzucha albo pomalować dłonie 
henną.  
Potem, w namiocie zasiądziemy do kolacji. Kucharz 
serwować będzie lokalne specjały chochlą w gliniane 
naczynia.  
Na nocleg wracamy do Jaipuru. 
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5 dzień 03.05.2017  (Śr) JAIPUR – WJAZD NA 
SŁONIACH DO FORTU AMBER (Ś, O) 
 
Wcześnie rano rozpoczniemy dzień od seansu jogi (dla 
chętnych), następnie pełni energii ruszymy wprost do 
Fortu Amber.  
Sprzed jego bram wjedziemy majestatycznie, jak 
niegdyś maharadżowie i maharani, na słoniach, na 
główny dziedziniec. Obiekt zachwyca wspaniale 
zachowaną architekturą, niezwykle kunsztownymi 
inkrustacjami, liczbą sal audiencyjnych, imponującymi 
rozmiarami haremu i urzekającymi widokami z górnych 
tarasów.  
Po sesji zdjęciowej na tle zabytkowych wnętrz wracamy 
do centrum Jaipuru.  
Po południu zwiedzimy jedyne na świecie 
obserwatorium astronomiczne – Jantar Mantar, z XVIII 
w., wykute w marmurze, z największymi przyrządami 
astrologicznymi na świecie Przedstawione rozwiązania, 
służące pomiarom, zaskakują swoją prostotą i precyzją 
wyniku. Każdy z 17 instrumentów nadal doskonale 
działa. Imponujące!  
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….. Kolejnym ciekawym zabytkiem jest pałac 
maharadży z niesamowitą kolekcją szat 
ceremonialnych rodziny królewskiej. 
Następnie zobaczymy Hawa Mahal – Pałac 
Wiatrów, w praktyce składający się głównie z 
fasady, w której znajdują się 953 małe okna, 
mające umożliwić niegdyś damom dworu 
obserwowanie codziennego życia miasta. 
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6 dzień 04.05.2017  (Czw) JAIPUR (Ś, K) 
 
Dzisiaj możemy poleniuchować, popływać w basenie, 
poopalać się przy dobrej pogodzie albo ruszyć na spacer 
malowniczymi zaułkami Jaipuru.  
Tu jest mnóstwo pięknych sklepików z ręcznie szytymi 
butami, pięknymi sari, szalami, torebkami, a także 
ręcznie tkanymi dywanami, obrazami i aromatycznymi 
przyprawami czy bibelotami.  
Jaipur to także wspaniałe miejsce na skorztanie z 
hinduskich masaży ajurwedyjskich. Warto się 
zrelaksować w tutejszym SPA.  
 
Kolacja w Radżastańskim ogrodzie i pokaz tańca 
zwinnych hindusek. 
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7 dzień 05.05.2017  (Pt) JAIPUR – DELHI (Ś) 
 
Po spokojnym śniadaniu czas wolny do 12:00. Mamy 
szansę delektować się jeszcze urokami miejsca, 
korzystać z masaży czy wyskoczyć na zakupy.  
 
Następnie wyjeżdżamy w kierunku Delhi.  Wieczorem 
udajemy się na spektakl w Bollywood!  
 
To jedyne tego typu widowisko w Indiach. Niezwykle 
kolorowe, dynamiczne, tak dynamiczne że publiczność 
często tańczy w swoich rzędach wraz z aktorami na 
scenie.  
Taka potężna porcja endorfiny przed powrotem  jest 
idealnym zakończeniem podróży.  
  
Po spektaklu przejazd na Lotnisko, odprawa biletowo-
bagażowa i odlot do kraju. 
 
 
8 dzień 06.05.2017  (Sob) DELHI -WARSZAWA 
 
Przylot do Warszawy i zakończenie tej kolorowej  
i aromatycznej podróży po Indiach. Pozostaje jeszcze 
cała niedziela na ochłonięcie po wrażeniach z wyprawy. 
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Cena obejmuje: 
- bilet lotniczy na trasie Warszawa-Delhi-Warszawa 
wraz z opłatami lotniskowymi i paliwowymi 
- transfery z i na lotniska w Delhi,  
- transport klimatyzowanym autobusem według 
programu 
- noclegi w hotelach 4*, pokoje 2-os., dopłata do 
pokoju 1-os. 230 USD/os. 
- Śniadania, obiady, kolacje  według programu 
- opiekę licencjonowanego polskiego pilota 
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu 
- obsługę lokalnych przewodników 
- 2 butelki wody mineralnej/os. dziennie 
- bilety do zwiedzanych obiektów według programu 
- zajęcia z jogi według programu 
- Kolacja w Heritage Village – tradycyjenj wiosce 
- Kolacje z pokazem tańców 
- Spektakl Bollywood  
- wjazd do Fortu Amber na słoniach 
- przejażdżka dorożką w Agrze 
- koszt wizy turystycznej  
- materiały, mapy, logosmycze, identyfikatory, 
-aktualne, lokalne podatki i opłaty 
 
Cena nie obejmuje: 
-Innych świadczeń nie wymienionych powyzej oraz 
wydatków natury osobistej. 
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Sugerowane Hotele: 
 
DELHI – 2 NOCLEGI:  
Holiday Inn New Delhi International Airport 4**** 
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/new-
delhi/delap/hoteldetail 
 
AGRA – 1 NOCLEG 
CLARK SHIRAZ 4**** 
http://www.hotelclarksshiraz.com/ 
 
JAIPUR – 3 NOCLEGI 
NARAIN NIWAS PALACE 4**** 
http://www.hotelnarainniwas.com/ 
 
Termin: 
29.04-06.05.2017 
 
 
Cena dla grupy 40 osób: 3388 PLN/os+738 USD/os 
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SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY !!! 


