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INDIE  POŁUDNIOWE – wyprawa pełna orientu 
 
Trasa: Chennai – Kanchipuram – Mahabalipuram – Tanjore – Trichy 
– Madurai – Thekkady – Periyar – Cochin – Alleppey – Kovalam – 
Trivandrum – Mumbai 
 
 
 
 
Indie Południowe to uśmiech i gościnność ludzi, kilometry kanałów, 
przecinających tropikalną dżunglę, plantacje herbaty pokrywające 

wzgórza, bóstwa wcielające się w ciała tancerzy, zapach kardamonu i masali... Indie południowe to 
praktycznie inne Indie, aniżeli te, których doświadczyć możemy na Północy. Charakteryzują się znacznie 
słabszymi wpływami muzułmańskimi. Inna jest kuchnia, inna mentalność ludzi, inne języki, którymi się 
posługują. W trakcie wycieczki, m.in., pospacerujemy uliczkami starego miasta portowego, Koczinu, 
będącego znanym ośrodkiem handlu przyprawami, a w Madurai i Kanchipuram zobaczymy najważniejsze 
sanktuaria pielgrzymkowe Południa. Będzie także okazja do odpoczynku na plaży w Kovalam, gdzie 
spełnione są wszystkie warunki wymarzonego urlopu. 
 
Największe atrakcje:  

 Święte kompleksy świątynne: Kanchipuram i Mahabalipuram 

 Madurai – „Miasto Krawców”, jedno z najbardziej żywotnych i kolorowych miast Indii 
Południowych 

 Sri Ranganathaswamy – największy kompleks świątynny w Indiach 

 Wizyta na plantacji herbaty 

 Wielokulturowy Cochin – dawna stolica Królestwa Koczinu 

 Alleppey – rejs po rozlewiskach i zielonych wodach Kerali 

 Wypoczynek na rajskiej plaży w Kovalam    
 

 Termin:     Cena:     
 04.03 – 17.03.2018r.   5 790 zł + 1329 EUR 
 04.11 – 17.11.2018r.   5 790 zł + 1329 EUR     
 02.12 – 15.12.2018r.   5 790 zł + 1329 EUR 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Chennai (-/-/-)   
Wylot z Warszawy, przelot do Chennai. 
 
Dzień 2 Chennai – Kanchipuram – Mahabalipuram (-/-/K) 
Przylot do Chennai, przejazd do kompleksu świątynnego Kanchipuram, który stanowi jeden z 
najpiękniejszych przykładów religijnych budowli drawidyjskiego hinduizmu. Kanchipuram nie jest dużym 
miastem, a mimo to mieści się w nim ponad 100 świątyń. Jest jednym z siedmiu świętych miast Indii. 
Począwszy od VII wieku było ono stolicą potężnych królestw panujących na południu subkontynentu: 
Pallava, Chola i Vijayanagara. Budowano tu wówczas wiele świątyń, poświęconych w większości 
głównym bogom hinduizmu, Śiwie i Wisznu - niektóre z nich zachowały się w dobrym stanie i są 
wykorzystywane w czasach dzisiejszych. Przejazd do Mahabalipuram, założonego przez króla 
Narasimhawarmana z dynastii Pallawai w VII wieku. Niedaleko miejscowości mieszczą się liczne 
świątynie oraz kamienne obrazy ku czci hinduskich bóstw: Śiwy, Wisznu oraz Lakszmi. Najstarsze 
świątynie są wykute w skałach i zwane mandapa, a na ich ścianach widnieją płaskorzeźby 
przedstawiające bóstwa.  
 
Dzień 3 Mahabalipuram (S/-/K)   
Zwiedzanie Mahabalipuram. Zobaczymy stojącą nad brzegiem morza kamienną świątynię Dżialasiana, 
zbudowaną z granitowych bloków. W okresie, kiedy Mahabalipuram było miastem portowym, w nocy 
palono w świątyni ogień, który stanowił punkt orientacyjny dla żeglarzy. Następnie odkryjemy najbardziej 
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znany obiekt całego zespołu - ogromną płaskorzeźbę o szerokości 27 m i wysokości 7 m, wykutą w 
skalnym zboczu, zwaną "Narodziny Gangesu". Niegdyś ze zbocza spływał niewielki wodospad, który 
symbolizował rzekę, do której modliły się dobre duchy, zwierzęta i ludzie. 
 
Dzień 4 Tanjore  (S/-/K)   
Przejazd do Tanjore, stolicy potężnego niegdyś królestwa Chola. Od XVI wieku miasto było siedzibą 
słynnej szkoły malarskiej, a społeczność Chola była znana jako patroni kultury i sztuki. Wizyta w świątyni 
Sri Brihadeshwara, zbudowanej w X wieku przez króla Radża Radżę. W programie również Pałac 
Tanjore, Rajarajan Mani Mandapam, Siv Ganga i Sharja Madi.  
 
Dzień 5 Trichy (S/-/K) 
Przejazd do Trichy, miasta słynącego z trzech kompleksów świątynnych, z których każdy poświęcony jest 
innemu bóstwu. To jedno z najstarszych miast Tamilnadu. Zwiedzanie kompleksu Sri Ranganathaswamy, 
składającego się z dziewięciu, zawierających się kolejno w sobie prostokątów, wyznaczonych wysokim 
murem, na którym wybudowano wielkie wieże. Główna świątynia znajduje się w najbardziej wewnętrznym 
prostokącie. Cały obiekt uznaje się za największy kompleks świątynny na świecie. Wizyta w świątyni Rock 
Fort, wzniesionej na skale, tuż nad brzegiem rzeki Kaveri. Dla chętnych wspinaczka na szczyt (437 
stopni), której ukoronowaniem będzie piękny widok na miasto i okolicę. 
 
Dzień 6 Madurai (S/-/K) 
Po śniadaniu przejazd do Madurai, jednego z najbardziej żywotnych i kolorowych miast Indii 
Południowych. Miasto nazywane jest czasem miastem krawców - ze względu na bardzo rozwinięty ten 
rodzaj usług. W okolicy świątyni, głównie w budynku targowiska, znajduje się ok. 1000 stanowisk, gdzie w 
ciągu kilku godzin sprawni krawcy są w stanie uszyć dowolny strój za zupełnie śmieszną cenę. Wybór 
dostępnych materiałów jest równie oszałamiający. Madurai słynie z imponującego kompleksu świątynnego 
Meenakshi. Świątynia jest bardzo duża, posiada cztery bardzo bogato zdobione wieże oraz plątaninę 
ciemnych korytarzy wewnątrz. Tłumy pielgrzymów ciągną tu, by oddać hołd swoim bóstwom, więc okazji 
do podpatrywania życia religijnego Hindusów na pewno nie zabraknie. Warto dać się zaciągnąć do 
któregoś z okolicznych sklepów, w których naganiacze najpierw proponują ładny widok na świątynię z 
dachu na dużej wysokości, a później próbują coś sprzedać. Widok faktycznie bywa bardzo ładny, a 
kupować niczego nie trzeba, choć popatrzeć zawsze warto.  
 
Dzień 7 Plantacje herbaty – Thekkady – Periyar (S/-/K) 
Wyjazd do Thekkady. Droga będzie wiodła przez malownicze plantacje herbaty, gdzie w powietrzu unosi 
się jej silny zapach, a kobiety w kolorowych strojach, bransoletkach i pierścieniach pochylają się wśród 
różowych herbacianych pól, zbierają liście i kwiaty, jakby to była jakaś ceremonia. Postój na jednej z 
plantacji oraz przyjrzenie się z bliska uprawie herbaty. Przejazd do Thekkady. Rejs łodzią po sztucznym  
jeziorze Periyar i obserwacja życia wodnego ptactwa. Park zajmuje górzysty obszar Wzgórz 
Kardamonowych (Cardamom Hills), nazwanych od upraw kardamonu (uprawia się tam również pieprz i 
kawę).     
 
Dzień 8 Cochin (S/-/K) 
Przejazd do Cochin, będącego dzisiaj jednym z najważniejszych portów kraju, które od 1102r. było stolicą 
Królestwa Koczinu. Przyjazd do hotelu późnym popołudniem. Wieczorem spektakl tańca kathakali. Sztuki 
kathakali opowiadają mityczne historie zaczerpnięte z kart świętej historii Indii. Większość z nich 
przedstawia zdarzenia opisane na kartach dwóch staroindyjskich eposów – „Ramajany” i „Mahabharaty”. 
Są to opowieści o heroicznych królach, niegodziwych demonach, a także o interwencjach istot boskich w 
świat ludzkich uczuć i namiętności.  
 
Dzień 9 Alleppey – rejs po „back waters” (S/-/K) 
Zwiedzanie Cochin, które od XIV wieku stanowiło ważne centrum handlu przyprawami, a począwszy od 
VIII wieku - centralny ośrodek diaspory żydowskiej na subkontynencie indyjskim. Tutaj zmarł i został 
pochowany Vasco da Gama. W programie: Pałac Holenderski z pięknymi freskami, żydowska synagoga z 
XVI w., kościół św. Franciszka oraz wybrzeże z tzw. chińskimi sieciami do połowu ryb. Po południu 
przejazd do Alleppey, stanowiącego główny ośrodek żeglugi po wodach Kerali. Wsiadamy na prywatną 
łódź, która będzie naszym domem przez najbliższą dobę. Rejs po tzw. back waters, systemie jezior 
połączonych ze sobą małymi rzeczkami i wąskimi kanałami, tworzącym ruchliwą drogę wodną i 
jednocześnie malowniczy krajobraz. 
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Dzień 10 Kovalam (S/-/K) 
Przejazd do Kovalam, gdzie jest wszystko to, co powinno być w miejscu wymarzonego urlopu: błękitny 
ocean z białymi grzywami spienionej wody, plaża z prawdziwego zdarzenia, palmy kokosowe, latarnia 
morska na skałach i malowniczy meczet w oddali. To druga po Goa najsłynniejsza plaża Indii.  
 
Dzień 11 – 12 Kovalam (S/-/K)  
Pobyt w Kovalam, wypoczynek, czas wolny. 
Noclegi, śniadania, kolacje w Kovalam. 
 
Dzień 13 Kovalam – Trivandrum – Mumbai (S/-/-) 
Transfer na lotnisko w Trivandrum, przelot do Mumbai. Przerwa tranzytowa. Przelot do kraju. 
 
Dzień 14 Warszawa (/-/-/) 
Przylot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Chennai, Mumbai/Warszawa,  

 przelot wewnętrzny Trivandrum / Mumbai,  

 wizę wjazdową do Indii,  

 noclegi w hotelach 3*/4*(opłata do pokoju 1-os. 599 EUR), 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),  

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 wizytę na plantacji herbaty, 

 rejs łodzią po jeziorze Periyar, 

 wizytę na plantacji przypraw w Periyar, 

 przedstawienie tańców kathakali, 

 rejs łodzią po back waters, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 lokalnych/licencjonowanych przewodników z j. angielskim podczas realizacji programu 
objazdowego, 

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel, 

 opłatę wjazdową do Indii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe, 

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31,  

 opłatę wylotową z Mumbai. 
 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.   
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 16 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu i 
wizy wjazdowej. 
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