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INDIE Północne  

I dzień – wylot do Indii
   Wylot z Polski do Indii. Przylot do Delhi. Transfer do hotelu na nocleg. 

II dzień – Delhi
   Śniadanie, przejazd autokarem na zwiedzanie Starego Delhi: Świątynia hinduistyczna 
Laxmi Narayan, Jama Masjid – największy meczet w Azji, Czerwony Fort (budowla            
z czasów Wielkich Mogołów), spacer po ruchliwym bazarze w St. Delhi; Radż Ghat. Po  
południu zwiedzanie Nowego Delhi: Qutab Minar (lista UNESCO), Świątynia Lotosu, 
Mauzoleum Humayuna (lista UNESCO), Brama Indii oraz przejazd przez dzielnicę 
rządową: Pałac Prezydencki, ministerstwa, budynek Senatu. Kolacja, nocleg w Delhi.

III dzień –     „Malowane miasto” - Mandawa 
   Wyjazd wcześnie rano po śniadaniu na zachód do stanu Radżastanu, do uroczego 
miasteczka Mandawa leżącego na dawnym „Jedwabnym szlaku” założonego i 
ufortyfikowanego w XVIII w. przez kupców. Bogaci przedsiębiorcy z wioski zbudowali wiele
haveli i baolisu z kolorowymi obrazami zdobiącymi ich ściany. Później, wraz z migracją 
tych rodzin kupieckich, ich stare osady pozostały w całkowitej tajemnicy i nikt nie mógł się 
nimi opiekować. Pomimo upływu czasu i niewiedzy na temat tych wizualnych i 
architektonicznych ekstrawagancji, ich tradycja nie zniknęła i dziś są jednymi z głównych 
atrakcji dla turystów odwiedzających Radżastan. Zwiedzanie pozostałości po fortyfikacjach
Bansidhar Newatia Haveli i Gulab Rai Ladia Haveli. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w 
hotelu w Mandawa. 

IV dzień – Khania – Balaji – Jaipur  
   Śniadanie, przejazd autokarem do Khania-Balaji. Zwiedzanie Świątyni Galta, która 
stanowi starożytne miejsce pielgrzymek hinduskich. Składa się z szeregu świątyń 
wbudowanych w wąską szczelinę w pierścieniu wzgórz otaczających Jaipur. Naturalna 
woda spływa w dół, wypełniając serię świętych kund (zbiorników z wodą), w których kąpią 
się pielgrzymi. Gość wstępuje do szczeliny, mijając najwyższy basen wodny do świątyni na
wzgórzu, z której rozciąga się wspaniały widok na Jaipur, jego fortyfikacje i na dno doliny. 
Uważa się, że mieszkał tu święty Galaw, praktykował medytację i odprawiał pokutę. 
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 



V dzień – Jaipur  
   Śniadanie, zwiedzanie Jaipur (Dżajpur) - „różowa” stolica Radżastanu. Fort Amber  
budowany w XVI w. z elementami architektury hinduskiej i islamskiej. Był on siedzibą 
Maharadży Jaipur. Wjazd do fortu na słoniach. Po południu: zwiedzanie  Królewskiego 
Pałacu Miejskiego - najważniejszego budynku w Jaipur – siedziby obecnego Maharadży 
Jaipur. Rodzina królewska wciąż zamieszkuje część pałacu. Zwiedzanie Obserwatorium 
Jantar Mantar. Przejazd obok słynnego Hawa Mahal (Pałac Wiatrów) z pięcioma piętrami
i 953 okienkami. Przez te małe okna żeńska część dworu królewskiego mogła 
obserwować świat zewnętrzny. Zakwaterowanie w hotelu w Jaipurze. Kolacja, nocleg.

VI dzień – Fatehpur Sikri, Agra 
   Śniadanie. Przejazd autokarem z Jaipur do Agry. Po drodze zwiedzanie Fatehpur Sikri
(lista UNESCO)  - stolicy cesarza Akbara – miasta wymarłego. Król Akhbar Mughal 
przeniósł stolicę królestwa z Fatehpur Sikri do Agry z powodu braku wody: Wielki 
Meczet, Mauzoleum Salima (Salim Chisti Dargah) – jedno z najbardziej czczonych miejsc
przez muzułmanów. Zakwaterowanie w hotelu w Agrze. Kolacja z wieczornym tanecznym 
Show „Saga miłości”. Nocleg.

VII dzień –      Agra, powrót do Delhi 
   Po śniadaniu zwiedzanie: Tadż Mahal (lista UNESCO) – najsłynniejszy zabytek Indii - 
uważany za pomnik wiecznej miłości. Grobowiec został zbudowany przez Szacha 
Ddżahana dla jego żony Mumtaz Mahal. Dwadzieścia tysięcy ludzi pracowało przy jego 
budowie przez 22 lata. Zwiedzanie Fortu Agra (Red Fort) (lista UNESCO) - drugiego 
największego budynku miasta po Tadż Mahal. Jest to kompleks pałacowo-fortyfikacyjny. 
Przyjazd na obiadokolację, następnie do portu lotniczego w Delhi.

VIII dzień – wylot do Polski
   Powrót do Polski. Zakończenie imprezy.
Uwaga – w/w program jest programem ramowym, kolejność zwiedzania może ulec zmianie
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