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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYJAZDU 

INDIE  
KOLORY RADŻASTANU 

17 DNI 

Rozsmakuj się w krainie curry, maharadżów, jaskrawych sari, krów i wielbłądów! 

   

Długość wyjazdu: 17 dni  

Trasa: Delhi, Dźajsalmer, Dźodhpur, Ranakpur, Udajpur, Ćittaurgarh, Puszkar, Dźajpur, P.N. Ranthambore, 

Fatehpur Sikri, Agra, Mathura, Delhi 

TERMIN WYJAZDU  

28 lutego - 16 marca 2023 

(Dopuszczamy możliwości przesunięcia daty wylotu o maksymalnie 1 dzień wcześniej lub 2 później) 

STOPIEŃ TRUDNOŚCI WYJAZDU  

Wyjazd do Indii ma charakter objazdowy. Trasa jest 

bardzo łatwa, lecz intensywna, dostępna dla każdego, 

bez ograniczeń wiekowych. Do wzięcia udziału nie 

potrzeba wybitnej kondycji ani wcześniejszych 

przygotowań. Formuła wyjazdu zakłada „podanie” Indii w 

wyszukanej, bezpiecznej i strawnej formie. Stąd wysokiej 

jakości, czyste, dobrze prowadzone hotele, transport 

wyłączenie prywatnym, nowoczesnym autokarem oraz 

obfite, 3-posiłkowe wyżywienie w cenie wyjazdu, 

serwowane w sprawdzonych miejscach. Podróże między 

miastami nie będą długie, zawsze z przerwą na zwiedzanie 

i posiłek. Najdłuższy transfer zajmie nie więcej niż 5 godzin. 

Trasa przewiduje niemal zawsze dwa noclegi pod rząd w 

tym samym miejscu, przez co unikniemy ciągłego 

pakowania się i zmian hoteli.  

 

 

CZYTAJĄC OPIS WYJAZDU ZWRÓĆ UWAGĘ  

❖ Nie jest to formuła trampingowa, 

❖ Polski przewodnik przez całą podróż, 

❖ Bogata narracja w języku polskim,  

❖ Nie będziemy korzystać z publicznych autobusów i 

pociągów, 

❖ W cenie niemal zawsze 3 pełne posiłki dziennie, 

❖ Noclegi w wysokiej jakości, czystych hotelach, 

❖ Podana niżej cena jest całkowitą, bez dodatkowych, 

czy ukrytych opłat. 

❖ W programie kurs gotowania, kurs tradycyjnego 

ozdabiania materiałów metodą druku blokowego oraz 

kurs garncarstwa – wszystko w cenie wycieczki. 

COVID-19 - BEZ TESTÓW DLA ZASZCZEPIONYCH  

Warunkiem wjazdu do Indii jest: pełne zaszczepienie 

przed COVID-19 lub negatywny wynik testu RT-PCR, 

wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed 

rozpoczęciem podróży do Indii.

   

https://wyprawy.transazja.pl/indie-wycieczka-17dni
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GŁÓWNE ATRAKCJE  WYCIECZKI 

 

❖ Zobacz kolorowe miasta Radżastanu: 

❖ „Złoty” Dźajsalmer na środku pustyni, z rzeźbionymi w piaskowcu rezydencjami, 

❖ „Błękitny” Dźodhpur i jego Fortecę Mehrangarh, 

❖  „Różowy” Dźajpur z Pałacem Wiatrów i tętniącym handlem Bazarem Tripolia, 

❖ „Biały” Udajpur z pałacem nad jeziorem Pichola, 

❖ Kurs gotowania: ugotuj tradycyjne indyjskie potrawy, naucz się wykorzystywać przyprawy, 

❖ Kurs farbowania materiałów: ozdób sobie pamiątkowy szal, barwiąc go drewnianymi blokami, 

❖ Kurs garncarstwa: naucz się kręcić garncarskim kołem,  

❖ Weź udział w profesjonalnej sesji Mehndi - zdobienia henną,  

❖ Tadź Mahal – zobacz pomnik miłości i architektoniczną ikonę Indii,  

❖ Safari w P.N. Ranthambore, z szansą na zobaczenie tygrysa bengalskiego, 

❖ Dowiedz się jak żyje się na pustyni odwiedzając tradycyjną wioskę, 

❖ Zobacz indyjską gazelę i antylopę w naturalnym środowisku, 

❖ Dosiądź wielbłąda i rusz na pustynię Thar,  

❖ Zobacz nieziemsko rzeźbiony dżinijski kompleks świątynny w Ranakpurze, 

❖ Przejedź się rowerową rikszą przez serce starego Delhi, 

❖ Poznaj sektę Bisznoi (hinduistycznych ekologów) w ramach wycieczki po ich wioskach, 

❖ Zobacz świątynię Boga Brahmy w Puszkarze – jedyną taką w Indiach, 

❖ Zobacz największe zabytki New Delhi: Raj Ghat, Mauzoleum Humajuna, Bramę Indii i Świątynię Akshardham, 

❖ Wejdź do świątyni Kriszny w Mathurze, 

❖ Zobacz najpotężniejszą twierdzę Radżastanu - Fortecę Ćittaur, 

❖ Odwiedź Fatehpur Sikri – stolicę cesarza Akbara, 

❖ Poznaj wielowiekowe rzemiosło indyjskich artystów,  

❖ Zakosztuj egzotycznych smaków indyjskich potraw, przesyconych mieszaniną aromatycznych przypraw,  

ZAKWATEROWANIE W CZASIE WYJAZDU 

Wyjazd nie ma charakteru trampingowego, przez co jakość, lokalizacja oraz wystrój hoteli są dla nas ważne. Pragniemy, aby 

hotele nie były banalne, a swoim stylem, wyglądem i stylistyką uzupełniały wrażenie pobytu w kolorowym Radżastanie. 

Dobraliśmy hotele przestronne, często z basenem na swoim terenie. Duży nacisk kładziemy na to, aby były czyste, zadbane i 

dobrze prowadzone – w Indiach to szalenie ważne!  W lokalnej nomenklaturze oznaczone są one jako hotele 3* i 3+*. 

Posiadają 2-osobowe, przestronne, umeblowane pokoje, z klimatyzacją i łazienką. Planujemy pobyt w poniższych hotelach. 

Uwaga: W przypadku braku możliwości zakwaterowania w wymienionych obiektach, zostaną one zastąpione innymi, o 

podobnym standardzie i lokalizacji.  

❖ New Delhi: 3* Hotel Anila (1+2 noce) 

❖ Dźajsalmer: 3* Hotel Golden Haveli (2 noce) 

❖ Dźodhpur: 3* The Marugarh Resort & Spa (2 noce) 

❖ Udajpur: 3* Mahendra Prakash (2 noce) 

❖ Puszkar: 3* Pushkar Fort (2 noce) 

❖ Dźajpur: 3* Surya Villa (2 noce) 

❖ Ranthambore: The Shergarh Resort (1 noc) 

❖ Agra: 3* Hotel Royale Regent (1 noc) 

 

mailto:wyprawy@transazja.pl
http://wyprawy.transazja.pl/
https://wyprawy.transazja.pl/indie-wycieczka-17dni
mailto:wyprawy@transazja.pl
https://www.booking.com/hotel/in/anila-delhi.pl.html?aid=346843
https://www.booking.com/hotel/in/golden-haveli.pl.html?aid=346843
https://www.booking.com/hotel/in/the-marugarh-resort-amp-spa.pl.html?aid=346843
https://www.booking.com/hotel/in/mahendra-prakash.pl.html?aid=346843
http://www.pushkarfort.com/
https://www.booking.com/hotel/in/suryaa-villa.pl.html?aid=346843
http://www.theshergarh.com/
https://www.booking.com/hotel/in/royale-39-regent.pl.html?aid=346843


      
TRANSAZJA Krzysztof Stępień  

telefon: +48 608 455 644 

email: wyprawy@transazja.pl 

www: http://wyprawy.transazja.pl 

 

 
INDIE - KOLORY RADŻASTANU, 17 dni 

 

 

Pełna treść oferty dostępna pod adresem: https://wyprawy.transazja.pl/indie-wycieczka-17dni                         wyprawy@transazja.pl 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Woj. Mazowieckiego pod numerem: 1887, Gwarancja ubezpieczeniowa Signal Iduna nr: M521599 

3 3 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU 

# TRASA PLAN DNIA POSIŁKI 

Dzień 1 Warszawa  Wylot do Indii - 

Dzień 2 New Delhi  Przylot do New Delhi 

 Zwiedzanie: Raj Ghat, Mauzoleum Humajuna, Brama Indii, Świątynia Akshardham 
O, K 

Dzień 3 Delhi - Dźajsalmer  Przelot z New Delhi do Dźajsalmer, 

 Zwiedzanie: Fort Dźajsalmer, świątynie dźinijskie, grobowce Bada Bagh, świątynie nad brzegiem Jeziorem 

Gadisar 

Ś, O, K 

Dzień 4 Dźajsalmer  Zwiedzanie rezydencji Patwon Ki Haveli w Dźajsalmer, 

 Wizyta w tradycyjnej wiosce na pustyni, 

 Przejażdżka na wielbłądach 

Ś, O, K 

Dzień 5 Dźajsalmer – Dźodhpur  Przejazd prywatnym autobusem do Dźodhpuru (około 5 godzin), 

 Pałac Umaid Bhawan (tylko z zewnątrz, ewentualnie muzeum pałacowe) 
Ś, O, K 

Dzień 6 Dźodhpur  Zwiedzanie Fortecy Mehrangarh, 

 Spacer podzamczem pomiędzy błękitną zabudową dzielnicy, 

 Wycieczka jeepami po wioskach zamieszkałych przez społeczność sekty Bisznoi, 

 Wizyta u garncarzy i krótki kurs ceramiki, 

 Jezioro Guda – naturalne siedlisko indyjskiej gazeli oraz antylopy, 

 Wolny wieczór w Dźodhpurze 

Ś, O 

Dzień 7 Dźodhpur - Ranakpur – Udaipur  Zwiedzanie Ogrodów Mandore w Dźodhpurze, 

 Przejazd prywatnym autobusem do Ranakpuru (ok. 3 godzin), 

 Zwiedzanie kompleksu świątyń dźinijskich w Ranakpurze, 

 Przejazd prywatnym autobusem do Udajpuru (ok. 2 godzin). 

Ś, O, K 

Dzień 8 Udaipur  Zwiedzanie Pałacu w Udajpurze, 

 Kurs gotowania 
Ś, O, K 

Dzień 9 Udaipur - Ćittaurgarh – Puszkar  Przejazd prywatnym autobusem do Ćittaurgarh (ok. 2,5 godz.), 

 Zwiedzanie Fortecy Ćittaur, 

 Przejazd prywatnym autobusem do Puszkar (ok. 4 godz.) 

Ś, O, K 

mailto:wyprawy@transazja.pl
http://wyprawy.transazja.pl/
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Dzień 10 Puszkar  Zwiedzanie: Świątynia Boga Brahmy, Jezioro Puszkar i jego ghaty, 

 Wjazd kolejką linową do Świątyni Savtri – panorama Puszkar i okolicy, 

 Wolne popołudnie i wieczór w Puszkar 

Ś, O 

Dzień 11 Puszkar – Dźajpur  Przejazd prywatnym autobusem do Dźajpuru (ok. 3 godz.), 

 Zwiedzanie: Pałac Wiatrów, Dźantar Mantar, Pałac Miejski, grobowce królewskie w Gaitor 

 Pokaz tradycyjnych i współczesnych sari i salwar kameez 

Ś, O, K 

Dzień 12 Dźajpur  Kurs tradycyjnego ozdabiania materiałów metodą druku blokowego, 

 Wolne popołudnie i wieczór - czas na zrobienie prywatnych zakupów w okolicach Tripolia Bazar, 

 Profesjonalna sesja zdobienia henną (Mehndi) – impreza dodatkowo płatna 

Ś, O 

Dzień 13 Dźajpur – P.N. Ranthambore  Przejazd prywatnym autobusem do Parku Narodowego Ranthambore (ok. 3,5 godz.), 

 Samochodowe safari w Parku Narodowym Ranthambore z szansą na zobaczenie tygrysa bengalskiego 
Ś, O, K 

Dzień 14 P.N. Ranthambore - Fatherpur Sikri - Agra  Przejazd prywatnym autobusem do Fatehpur Sikri (ok. 5 godz.), 

 Zwiedzanie Fatehpur Sikri, 

 Przejazd prywatnym autobusem do Agry (ok. 1 godz.), 

 Zwiedzanie mauzoleum cesarza Akbara 

Ś, O, K 

Dzień 15 Agra - Mathura – Delhi  Zwiedzanie: Tadź Mahal i Agra Fort 

 Przejazd prywatnym autobusem do Mathury (ok. 1 godz.), 

 Wizyta w Świątyni Kriszny, 

 Przejazd prywatnym autobusem do Delhi (ok. 3 godz.) 

Ś, O, K 

Dzień 16 Old Delhi  Zwiedzanie Old Delhi: Wielki Meczet i bazary Kinari i Chandi Chowk 

 Przejażdżka rikszami rowerowymi po starym Delhi 

 Wizyta w sikhijskiej gurdwarze Sis Ganj Sahib, 

 Wolne popołudnie i wieczór - czas na ostatnie zakupy i pożegnanie z Indiami 

Ś, O 

Dzień 17 Warszawa  Wylot z Indii i przylot do Warszawy Ś 

mailto:wyprawy@transazja.pl
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MAPA WYJAZDU 

INDIE  
KOLORY RADŻASTANU 

17 DNI, 2020 

 

PROWADZENIE WYJAZDU 

Krzysztof Stępień - Geograf, podróżnik, specjalizujący się w krajach Azji. Właściciel biura 

podróży TRANSAZJA. Podróżuje regularnie od 2003 roku. Odwiedził do tej pory 29 krajów w 

samej tylko Azji, spędzając tam łącznie ponad 4 lata. 

Bardzo regularnie zagląda do Chin, Mjanmy, Omanu i 

Nepalu. Kulturowy obszar Himalajów traktuje jako 

"swoje miejsce na Ziemi". Ukończył Geografię na 

Uniwersytecie Warszawskim, pisząc pracę magisterską 

na temat osadnictwa we Wschodnim Nepalu. W 2013 

roku współorganizował i prowadził "karawanę na skraj 

Tybetu" - wyprawę do nepalskiego Upper Dolpo. W 

2017 zorganizował i poprowadził wyprawę, której 

celem było piesze przejście przez Himalaje z Nepalu do Zachodniego Tybetu. 

Eksplorował Zachodni Tybet, razem z pielgrzymami obszedł świętą Górę Kailash. W 

2018 roku Wydawnictwo Pascal powierzyło mu zadanie aktualizacji przewodnika po 

Chinach, a w 2019 roku nakładem tego samego wydawnictwa ukazały się dwie - już 

bardziej autorskie pozycje - mini przewodnik po Pekinie oraz mini przewodnik po 

Szanghaju. Największy sukces - przejechanie całego Tybetu na początku zimy. 

Największe podróżnicze zaskoczenie – Pakistan. Najnowsze zauroczenie: Afryka-off-road. 

https://wyprawy.transazja.pl/indie-wycieczka-17dni
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CENA WYJAZDU 

5 700 PLN + 1 700 EUR 

oraz dodatkowo: 

50 EUR - obowiązkowe napiwki dla lokalnych pilotów i kierowców  

około 25 EUR - wiza do Indii 

Zastrzegamy możliwość odwołania wyjazdu, jeżeli nie zbierze się grupa minimum 8 osób.  

W takim przypadku wszelkie wpłacone środki zostaną zwrócone w całości. 

TERMIN WYJAZDU 

28 lutego - 16 marca 2023 

(Dopuszczamy możliwości przesunięcia daty wylotu o maksymalnie 1 dzień wcześniej lub 2 później) 

CENA OBEJMUJE 

❖ Przelot na trasie Warszawa – New Delhi - Warszawa + opłaty lotniskowe, 

❖ Przelot na trasie New Delhi – Dźajsalmer + opłaty lotniskowe, 

❖ Wszelki transport na terenie Indii opisany w programie, realizowany prywatnym pojazdem, 

❖ Bilety wstępu do wszystkich opisanych w programie obiektów, kursów i imprez, 

❖ Przejazd rikszami rowerowymi po Old Delhi, 

❖ Przejażdżkę na wielbłądach w okolicach Dźajsalmeru, 

❖ Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych o standardzie odpowiadającym 3* i 3+*, z klimatyzacją, 

❖ Wyżywienie według planu w programie (15 śniadań, 15 obiadów, 11 kolacji),  

❖ Opiekę polskojęzycznego pilota oraz przewodnika, 

❖ Dodatkową opiekę lokalnego, anglojęzycznego przewodnika, 

❖ Narrację w czasie wyjazdu w języku polskim, 

❖ Ubezpieczenie zdrowotne (KL, NNW), 

❖ Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

❖ Jedną butelkę wody dziennie dla każdego uczestnika 

CENA NIE OBEJMUJE 

❖ Obowiązkowych napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców w kwocie 50 EUR od uczestnika, 

❖ Wizy do Indii w kwocie około 25 EUR, 

❖ Dopłaty do pokoju jednoosobowego dla uczestnika chcącego dysponować pokojem samodzielnie: 660 EUR, 

❖ Napojów gazowanych i alkoholowych do posiłków, 

❖ Opłat za filmowanie lub robienie zdjęć, 

❖ Elementów nie opisanych w powyższym programie, 

❖ Wszelkich wydatków natury prywatnej 

OPCJONALNE, DODATKOWO PŁATNE ATRAKCJE  

❖ Profesjonalna sesja zdobienia henną (Mehndi): około 6-7 US$ od osoby 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) – WYŚLIJ WSTĘPNE ZGŁOSZENIE ! 

(aby wysłać wstępne zgłoszenie, kliknij w powyższy napis) 
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