OFERTA SPECJALNA
10 dni

Indie i Emiraty Arabskie
w pigułce

DELHI - AGRA - FATHEPUR SIKRI - JAIPUR - DELHI DUBAJ - ABU DHABI - DUBAJ

Ramowy program wycieczki:
Dzień 1.

Warszawa - Delhi. Wylot z lotniska Chopina do Delhi.

Dzień 2.

Delhi (trasa około 45 km). Przylot do Delhi na międzynarodowe lotnisko im. Indiry Gandhi. Transfer do hotelu, śniadanie i czas wolny na odpoczynek. Po południu, dla chętnych
wycieczka do Kompleksu Świątyń Akshardham (dodatkowo
płatne na miejscu u pilota). Nowoczesny i zarazem tradycyjny, olbrzymich rozmiarów kompleks został oddany do użytku
w listopadzie 2005 roku. Jest to zapierający dech w piersiach
kompleks finezyjnie zdobionych budowli, które tradycją i architekturą nawiązują do ponad trzydziestowiecznej tradycji
hinduizmu. Przy budowie zastosowano tradycyjny, w północnych Indiach, marmur i czerwony piaskowiec, obrabiane
w pięciu różnych stylach architektonicznych - z Radżastanu,
Orrisy, Gudżaratu oraz z elementami mogolskimi i dżinijskimi. Wszystko postawione i dopracowane w rekordowo krótkim okresie 5 lat.
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 3.

Delhi (trasa około 35 km). Po śniadaniu zwiedzanie
stolicy Indii, olbrzymiego miasta historycznie podzielonego na starą i nową cześć. Zwiedzanie zaczniemy
od Starego Delhi, wybudowanego w czasach mogolskich, zwanego też Szahdżahanabadem. Dzisiaj stanowi ono centrum delijskich muzułmanów, dlatego
pierwszym punktem programu będzie Jama Masjid
(Meczet Piątkowy), największy meczet w Indiach.
Później przejażdżka rikszami po wąskich i nadal klimatycznych uliczkach Starego Delhi. Zobaczymy
także sąsiadujący z meczetem Czerwony Fort (tylko
z zewnątrz) i udamy się do Raj Gath - miejsca kremacji
Mahatmy Gandhiego. Następnie przemieścimy się do
tzw. Nowego Delhi, wybudowanego na początku XX
w. przez Brytyjczyków, jako centrum administracyjne
kolonialnych Indii. Zobaczymy między innymi okazały
Rashtrapati Bhavan (Pałac Wicekróla), przyległe, bliźniacze budynki Sekretariatów, Sansad Bhawan (Parlament Indyjski) oraz Bramę Indii, stanowiącą okazały
łuk triumfalny wzniesiony ku czci Hindusów poległych
na wszystkich frontach I Wojny Światowej i podczas
Wojen Afgańskich. W dalszej części dnia odwiedzimy
grobowiec Humayuna uznawany za architektoniczny
pierwowzór słynnego Taj Mahal. Na koniec dnia zwiedzimy Gurdwarę Bangla Sahib - największą i najważniejszą w Delhi świątynię sikhijską. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.

Dzień 4.

Delhi - Jaipur (trasa około 260 km, przejazd około 6 godzin).
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przedpołudniem
odwiedzimy Kutb Minar - najwyższy ceglany minaret w Indiach, który wraz z okolicznymi zabytkami wpisany został
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z Delhi udamy
się w kierunku Radżastanu, do miejscowości Jaipur. W miarę
możliwości czasowych, przed zakwaterowaniem w hotelu
w Jaipurze, złożymy wizytę w miejscowej „drukarni tekstyliów”. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.

Dzień 5.

Jaipur (trasa około 30 km). Rankiem, po śniadaniu, udamy
się do Fortu Amber, którego pierwszy dziedziniec zdobę-

dziemy na słoniach. XI-wieczny fort
jest doskonale umiejscowioną, mocno
obwarowaną Radżpucką fortyfikacją,
a jednocześnie przez długi czas był
główną siedzibą bogatego rodu spod
znaku słońca. Niewątpliwe najpiękniejsze budowle to Brama Ganesi oraz
Shish Mahal - zdobiony tysiącami kawałków luster. W dalszej części dnia
wrócimy w obręb murów XVIII-wiecznego miasta Jaipur, zwanego też Różowym Miastem. Zwiedzimy obecną
siedzibę Radży Jaipuru - Pałac Miejski
oraz sprawdzimy aktualny czas słoneczny na olbrzymich kamiennych
przyrządach astronomicznych w Jantar Mantar. Kolejna nazwa Jaipuru to
Miasto Klejnotów, z bogactwa których
i ich doskonałej obróbki miasto słynie,
więc będąc tam nie można pominąć
krótkiego pokazu ręcznej obróbki kamieni szlachetnych. Zwiedzając Jaipur na pewno też zrobimy sobie zdjęcia przy Hava Mahal (Pałacu Wiatrów) oraz Jal Mahal (Pałacu
na Wodzie). Po południu czas wolny. Chętni będą mogli
(za dodatkową opłatą) odwiedzić urokliwie położoną,
pomiędzy okolicznymi wzgórzami Galta Ji. Wielowiekowy kompleks świątyń nawiązuje do żyjącego tu około
2500 lat wcześniej Pana Galta - mistyka, mędrca, cudotwórcy. Oprócz wielu funkcjonujących świątyń, poświęconych różnym hinduskim bogom oraz świętych
basenów ablucyjnych, wielką atrakcją Galty są stada
małp zamieszkujące na stałe te tereny. Obiadokolacja
i nocleg w hotelu.

Dzień 6.

Jaipur - Fathepur Sikri - Agra (trasa około 260 km,
około 6 godzin). Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie
i przejazd w kierunku Agry. Po drodze zwiedzanie pozostałości miasta Fatehpur Sikri. Miasto wybudowane
w 1569 roku, przez najwspanialszego mogolskiego cesarza Akbara, tak jak szybko powstało, tak samo szybko
zniknęło, przez co określane jest mianem wymarłego,
opuszczonego miasta. Dzięki kaprysowi Wielkiego Cesarza, który chciał mieszkać blisko Salima Chisti, lokalnego mędrca, możemy dzisiaj spacerować po olbrzymim, świetnie zachowanym kompleksie pałacowym z czasów świetności imperium mogolskiego w Indiach. Przejdziemy przez kolejne
dziedzińce pałacowe odwiedzając między innymi
Diwan-i-Am (dziedziniec audiencji publicznych), Diwan-i-Khas z monumentalnym tronem (pawilon
audiencji prywatnych), pięknie zdobiony Pawilon Tureckiej Sułtanki oraz okazały Pałac Jodhabai. Hotel
i obiadokolacja w Agrze. Dla chętnych (za dodatkową opłatą) możliwość uczestnictwa w wieczornym
spektaklu teatralnym Taj Show opowiadającym niezwykle wzruszającą historię powstania słynnego Taj
Mahal, które odwiedzimy w kolejnym dniu.

Dzień 7.

Agra - Delhi (trasa około 220 km, 4-5 godzin).
Wczesnym ranem, przed śniadaniem udamy się
do jednego z Siedmiu Cudów Świata - słynnego Taj
Mahal. Bajeczny, olbrzymi grobowiec zbudowany
z białego marmuru, inkrustowanego mnóstwem
kamieni szlachetnych i półszlachetnych, uznawany
jest za świadectwo wielkiej miłości cesarza Shahjahana do najukochańszej żony Mumtaz Mahal. Jego
budowa trwała 22 lata, od 1631 do 1653 r. i pochłonęła znaczną cześć cesarskiego skarbca. Obejrzymy
go w pełnym majestacie i otoczeniu mogolskich
ogrodów. Po wizycie w Taj Mahal powrót do hote-

lu na śniadanie. W dalszej części dnia
odwiedzimy Czerwony Fort - zespół
budowli fortecznych i pałacowych pochodzący z czasów cesarza Akbara.
Fortyfikację ukończono w 1565 roku,
jednak jako główna siedziba władców
mogolskich była wielokrotnie przebudowywana wewnątrz. Dzięki temu do
dziś zachował się cały kompleks pałacowy, którego poszczególne części
reprezentują różne style i nazwane
są od imienia mogolskiego władcy,
który je przebudowywał. W środku
dnia, w miarę dostępności czasowej,
będziemy mieli okazje zapoznać się
z kontynuowanymi od czasów budowy Taj Mahal tradycyjnymi metodami
inkrustacji marmurów. Popołudniu powrót do Delhi. Po przyjeździe do Delhi
zakwaterowanie w hotelu, czas wolny.
Obiadokolacja w hotelu.

Dzień 8.

Dubaj. Po śniadaniu wykwaterowanie, transfer na lotnisko w Delhi i przelot do Dubaju. Po wylądowaniu (w godzinach wczesnopopołudniowych) transfer do hotelu. Popołudniu możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych wycieczek fakultatywnych.

Dzień 9.

Dubaj. Po śniadaniu zwiedzanie Dubaju - stolicy handlu, symbolu arabskiego sukcesu. Dubaj jest miastem, które harmonijnie łączy
tradycję z nowoczesnością. Wycieczkę rozpoczynamy od przystanku przy słynnym hotelu Burj Al Arab. Następnie przejazd wzdłuż nadziemnej kolei Zabeel, do usytuowanej na wschodnim wybrzeżu dzielnicy Burj Dubaj gdzie zobaczymy zespół budowli wzniesionych na
początku XX stulecia przez irańskich kupców - Bastakiję, gdzie znajdują się „wieże wiatru”. Kolejny punkt programu to Fort Fahidi, uznawany za najstarszy budynek w Dubaju (zamknięty w piątki). Obecnie mieści się tu Muzeum Historii. Przepłyniemy Dubai Creek wodną
taksówką i odwiedzimy targ przypraw i słynny gold souk - największy na świecie rynek złota. Na zakończenie przejedziemy wzdłuż
plaży Jumeirah w pobliżu sławnej Wyspy Palmy, na rynek Souq Madinat Jumeirah. Następnie wizyta w centrum handlowym Mall of
Emirates z widokiem na stok narciarski Ski Dubai. Dubai Mall - największe centrum handlowe świata i wizyta w Burj Dubai (Burj Khalifa)
- najwyższym budynku świata, z którego rozciąga się oszałamiający widok na okolicę (bilety dodatkowo płatne)

Dzień 10.

Abu Dhabi. Po śniadaniu przejazd przez Jebel Ali - największy obszar przemysłowy w Emiratach, do Abu Dhabi - stolicy Zjednoczonych
Emiratów Arabskich. To ultra nowoczesne miasto jest położone na wyspie. Szczyci się dużą liczbą nowoczesnych drapaczy chmur, ale
również ogrodów i parków. Dzięki
temu jest uważane za najbardziej
zielone miasto regionu. Trudno
uwierzyć, że jeszcze 50 lat temu był
tu tylko fort i wioska ocieniona kilkoma palmami! Wycieczkę zaczniemy
od zwiedzania w majestatycznym
Wielkim Meczecie - największym
na świecie, następnie przejazd obok
najbardziej luksusowego hotelu Emirates Palace. Po lunchu (dodatkowo płatny) przejazd do historycznej
wioski upamiętniającej dawny styl
życia miejscowych Arabów. Przejazd
na wyspę Saadiyat, gdzie buduje się
kopia Luwru i Muzeum Guggenheima. Na koniec przejazd na Wyspę
Yas, gdzie znajduje się największy
na świecie zadaszony park rozrywki
- Ferrari World, oraz tor wyścigów
Formuły 1, gdzie corocznie odbywa
się Grand Prix. Po południu powrót
do Dubaju i nocleg.

Dzień 11.

Dubaj - Warszawa. Wczesny transfer
na lotnisko i lot powrotny do Polski.

