
Wycieczka - Indie południowe
Kerala -  zwiedzanie z wypoczynkiem   12 dni

Dzień I - wylot z Polski 
   Wylot  z  Polski  do Indii przez  jeden  z  europejskich  lub  bliskowschodnich  portów
lotniczych. 
 
Dzień II – Cochin 
   Przylot  do  Cochin,  spotkanie  na  lotnisku,  transfer  do  hotelu,  w  przypadku  braku
możliwości natychmiastowego zakwaterowania zwiedzanie Cochin - miasto w południowej
części Indii, w stanie Kerala, na Wybrzeżu Malabarskim nad Morzem Arabskim, będące
jednym  z  najważniejszych  portów  kraju,  dawnego  holenderskiego  i  portugalskiego
kolonialnego  centrum:  Fort  Cochin,  targ  rybny,  holenderski  cmentarz,  kościół
św. Franciszka, bazylika Santa Cruz, pałac Mattancherry, dzielnica żydowska i synagogi.
Wieczorem tradycyjny pokaz tańca Kathakali. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień III – Park Narodowy Perivar 
   Śniadanie, przejazd  do Parku  Narodowego  Periyar,  na  trasie  zwiedzanie  fabryki
herbaty.  To  wyjątkowe  sanktuarium  dzikiej  przyrody  ma  około  780  km  kwadratowych
i znajduje się na sztucznym jeziorze zasilanym przez rzekę Periyar. Popołudniowa wizyta
na plantacji  przypraw i  rejs  łodzią,  która  prowadzi  przez  dżunglę  wzdłuż  krętych  rzek
i pozwala obserwować słonie, żubry, jelenie i okazjonalnie tygrysy. Na tej trasie żyje około
246 gatunków ptaków i 112 gatunków motyli, drzewa mające ponad 100 lat i ponad 50 m
wysokości. Wieczorny pokaz Kalaripayattu (pokaz sportów walki). Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.

Dzień IV -   PERIYAR-MUNNAR,   Park Narodowy Eravikulam, plantacja herbaty
   Śniadanie, przejazd do Munnar, miasta w paśmie górskim Western Ghats w indyjskim
stanie  Kerala. Była  to  stacja  górska  i  kurort  dla  brytyjskiej  elity,  otoczona  pagórkami
usianymi  plantacjami  herbaty  założonymi  pod  koniec  XIX  wieku.  Park  Narodowy
Eravikulam,  siedlisko  zagrożonego  kozła  górskiego  Nilgiri  Tahr,  znajduje  się  tam
wodospad Lakkam,  szlaki  turystyczne i najwyższy szczyt Anamudi o wysokości 2.695
m.n.p.m. Popołudniu zwiedzanie  plantacji w Nilgiri,  czas na zakup przypraw i herbat.
Zwiedzanie muzeum herbaty. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.



Dzień V - MUNNAR - ALLEPAY 
   Śniadanie, wykwaterowanie, transfer do Allepay. Rejs przez lokalne rozlewiska. Lunch i 
kolacja na pokładzie łodzi House. Nocleg w House Boat (na łodzi).

Dzień VI -  ALLEPAY - KOVALAM
   Śniadanie, przejazd od Kovalam, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień VI - XI KOVALAM BEACH
   Wypoczynek nad oceanem, śniadania i obiadokolacje. 

Dzień XI - KOVALAM - TRIVANDRUM 
   Śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot z Indii do Polski przez jeden z europejskich lub 
bliskowschodnich portów lotniczych. 

Dzień XII - powrót do Polski
    Powrót do Polski 

Cena : na zapytanie

ORGANIZATOR :

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail:     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550   tel 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl 
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