
 

 

1 Indie – Nepal 2013, ramowy program wyjazdu – wersja 15 -dniowa 

 

* Program ma charakter orientacyjny, a porządek dnia może ulec zmianie już na miejscu. 

Ramowy plan wyjazdu 

Nepal & Indie – 15 dni 

Trasa: 

Kathmandu, Bhaktapur, Pokhara, Chitwan NP., Lumbini, Varanasi, Sarnath, Agra, Delhi 

 
Główne atrakcje: 

Taj Mahal, Agra Fort, największy w Indiach meczet - Jama Masjid, prawdziwe safari na grzbiecie słonia, spływ 

pontonami po rwącej himalajskiej rzece, spływ canoe po dżungli pośród leniwie wygrzewających się krokodyli, 

zwiedzanie trzech świętych miast Doliny Kathmandu, w tym Bhaktapuru – miasteczka w całości wpisanego na 

listę UNESCO, zwiedzanie najważniejszych architektonicznych zabytków Nepalu: stupy Boudhanath, Świątyni 

Małp, hinduistycznej świątyni Pashupatinath, wizyta w Lumbini – miejscu narodzin Buddy. Dodatkowo – dla 

chętny (za dopłatą) lot widokowy do 4 ośmiotysięczników, w tym: Mt. Everest i Lhotse. 

 

Dzień 1 Wyjazd z Polski 

 Wylot samolotem do Nepalu z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych 

 

Dzień 2 Kathmandu (O, K) 

 Przylot w godzinach południowych do stolicy Nepalu 

 Przejazd do hotelu w dzielnicy Thamel 

 Po obiedzie pojedziemy do położonej na obrzeżach Kathmandu, 

najświętszej hinduistycznej świątyni Nepalu, poświęconej Shivie – 

Pashupatinath 

 Kolacja, nocleg 

 

Dzień 3 Kathmandu, Bhaktapur (Ś, O) 

 Przejazd na lotnisko w Kathmandu celem odbycia godzinnego lotu widokowego nad pasmem Mt. 

Everest *  

 Przejazd do nieodległego miasta Bhaktapur – jednego z trzech królewskich miast w Dolinie Kathmandu, 

zwiedzanie Durbar Square, świątyń i architektury pałacowej 

Newarów 

 Na koniec dnia zwiedzimy najświętszą buddyjską stupę w kraju – 

Bouddinath.  

 Powrót na Thamel w Kathmandu 

 Czas wolny, kolacja we własnym zakresie, nocleg 

* zależnie od zapotrzebowania oraz stanu pogody. Lot widokowy jest 

nieobowiązkowym, dodatkowym punktem programu oddzielnie płatny 

przez uczestników. (około 180 USD od osoby) 
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Dzień 4 Kathmandu (Ś) 

 Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie starego Kathmandu: odwiedzimy najbardziej rozpoznawalną 

wizytówkę miasta – plac koronacyjny (Durbar Square), spacerem przez miasto dotrzemy do 

buddyjskiej stupy Swayambuath – zwanej też Świątynią Małp, wrócimy uliczkami starego miasta na 

Thamel, oglądając po drodze codzienne życie mieszkańców stolicy Nepalu 

 Czas wolny, obiad, kolacja we własnym zakresie, nocleg 

 

Dzień 5 Kathmandu, Pokhara (Ś, O) 

 Po śniadaniu udajemy się w podróż autobusem w stronę nepalskiego odpowiednika Zakopanego – 

miasta Pokhara. Sam przejazd zajmie około 7 godzin i będzie 

wiódł bardzo malowniczą droga przecinającą kolejne pasma 

niższych Himalajów. 

 W połowie drogi zatrzymamy się na parę godzin by uczestniczyć 

w spływie pontonami po jednej z himalajskich rzek. 

 Zakwaterowanie w hotelu w Pokharze, kolacja we własnym 

zakresie, nocleg. 

Dzień 6 Pokhara (Ś) 

 Po śniadaniu czas wolny, relaks, zwiedzanie we własnym zakresie.  

Możliwe opcje to:  

 spacer nad malowniczym jeziorem Phewa Tal z olśniewającą panoramą wysokich Himalajów.  

 przepłynięcie się łodziami po jeziorze 

 Zwiedzenie zbudowanej przez Japończyków Stupy Światowego Pokoju skąd rozpościera się 

piękny widok na masyw Annapurny i szczyt Machupachare.  

 Zakupy 

 Obiad, Kolacja we własnym zakresie. 

 

Dzień 7 Przejazd do Parku Narodowego Chitwan (Ś, K) 

 Po śniadaniu udajemy się w podróż autobusem w rejon graniczący z Indiami, do Parku Narodowego 

Chitwan. Przejazd zajmie około 7 godzin i będzie wiódł bardzo malowniczą drogą przecinającą kolejne 

pasma niższych Himalajów. 

 Po dotarciu do wsi Souraha, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, 

spacer nad brzeg rzeki Rapti by podziwiać malowniczy zachód 

słońca w dżungli 

 

Dzień 8 Park Narodowy Chitwan (Ś, O, K) 

 Po wczesnym śniadaniu wejdziemy do Parku Narodowego 

gdzie czekają nas takie atrakcje jak: spływ rzeką (pośród leniwie wygrzewających się krokodyli) spacer 

pośród wysokiej trawy słoniowej pod okiem doświadczonego przewodnika parkowego (duża 

możliwość spotkania małp, dzikiego ptactwa, a nawet nosorożców), prawdziwe safary po dżungli na 

grzbiecie słona, obserwacja dzikiego ptactwa 

 Na koniec dnia obejrzymy pokaz „tańca z kijami” miejscowego ludu Tharu 

 Kolacja, nocleg 
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Dzień 9 Wyjazd do Indii (Ś, O) 

 Przed śniadaniem, pod okiem przewodnika parkowego udamy się na krótki spacer po okolicy. 

 Po śniadaniu wyruszamy autobusem z Souraha do graniczącego z Indiami miasta Bhairawa. Przejazd 

zajmie nam około 5 godzin. 

 Po obiedzie, pieszo przekroczymy granicę Indii i autobusem przejedziemy do oddalonego o około 3 

godziny jazdy węzła kolejowego w mieście Gorakhpur 

 Nocnym pociągiem pojedziemy do Varanasi. Dystans 231 km podróżując w klimatyzowanej klasie 

leżącej. 

* przejazd do Lumbini będzie uzależniony od zapasu czasu i sytuacji na granicy. 

 

Dzień 10 Varanasi, Sarnath (Ś, O, K) 

 Po zakwaterowaniu w hotelu w Varanasi i śniadaniu 

wyjeżdżamy do sąsiadującego z miastem miasta Sarnath – 

miasta gdzie Budda rozpoczął swoje nauczanie. W Sarnath 

znajduje się dużo miejsc związanych z działalnością Buddy a 

także duża liczba świątyń buddyjskich wybudowanych w stylach 

architektonicznych charakterystycznych dla różnych krajów 

Azji.  

 Zawitamy w warsztatach tkackich słynnych jedwabi z Benaresu. 

Będzie możliwość zrobienia zakupów 

 Na koniec dnia będziemy uczestniczyć w wieczornej ceremonii Arati – pożegnania bogini Gangi. 

 Kolacja, nocleg. 

 

Dzień 11 Varanasi (Ś, O) 

 Przed wschodem słońca udamy się nad Ganges by móc z pokładu łodzi podziwiać rytualne ablucje 

Hindusów o wschodzie słońca (religijne zanurzenia w świętej wodzie mające moc oczyszczania z 

grzechów)  

 Czas wolny nad Gangesem, dla chętnych spacer zaułkami starego 

miasta podglądając codzienne życie mieszkańców jednego z 

najstarszych miast świata.  
 Po wczesnej kolacji udamy się na dworzec kolejowy skąd 

pojedziemy pociągiem do Delhi. Przejazd będzie trwał około 12 

godzin. Podróżować będziemy w klasie leżącej. Pociąg 

rozpoczyna bieg w Varanasi i kończy w Delhi. 

Dzień 12 Delhi (Ś, K) 

 Przejazd do hotelu, śniadanie 

 Przedpołudniem, rikszami rowerowymi przejedziemy przez samo serce starego Delhi - po głównych 

bazarach: Chandi Chowk oraz Chawri Bazaar 

 Zwiedzimy największy w Indiach meczet - Jama Masjid 

 Następnie spacerując wzdłuż murów Czerwonego Fortu dotrzemy jego głównej bramy – Bramy Lahore 

 W drodze powrotnej odwiedzimy sikhijską Gurdwarę Sis Ganj Sahib 

 Na koniec, klucząc pieszo labiryntem ulic Old Delhi dotrzemy w okolice hotelu 

 Kolacja,  nocleg 
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Dzień 13 Delhi, Agra, Delhi (Ś, O, K) 

 Wczesnym rankiem udamy się na główną stację kolejową Delhi i 

super szybkim ekspresem Shatabi dotrzemy do Agry – miasta w 

którym znajduje się Taj Mahal. Czas przejazdu około 2 godziny, 

śniadanie zostanie podane w trakcie podróży. 

 Zwiedzimy „klejnot Indii” – Taj Mahal.  

 Obiad 

 Po obiedzie udamy się do Czerwonego Fortu (Lal Qila), 

zwiedzając jego fortyfikacje i dziedzińce. 

 Wieczorem wrócimy na stację kolejową i szybkim ekspresem Shatabi wrócimy do New Delhi, kolacja w 

pociągu 

 Nocleg 

 

Dzień 14 Delhi 

 Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie New Delhi odwiedzając 

Mauzoleum Humayuna – jednego z pierwszych władców 

mogolskich,  Bramę Indii, Raj Ghat – miejsce kremacji Ghandiego 

oraz obserwatorium astronomiczne Jantar Mantar.  

 Czas wolny do końca dnia 

 Kolacja, nocleg 

 

Dzień 15 wylot do Polski 

 W godzinach nocnych wylot do z Delhi do Europy. 

 

 

 

 

Cena obejmuje: 

 Wizę turystyczną do Nepalu 

 Wizę turystyczną do Indii 

 Przelot na trasie Warszawa – Kathmandu - Delhi – Warszawa 

 Wszelki transport na ternie Nepalu opisany w powyższym planie. 

 Rafting na jednej z himalajskich rzek 

 Zakwaterowanie oraz wyżywienie wg planu opisanego wyżej gdzie: 

 „Ś” oznacza śniadanie, „O” obiad, „K” kolacja 

 Opiekę polskojęzycznego pilota i przewodnika 

 Na terenie Nepalu dodatkową pomoc ze strony nepalskiego pilota 

 Ubezpieczenie zdrowotne 

 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
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Cena nie obejmuje: 

 Wyżywienia nie uwzględnionego w powyższym planie (głównie kolacje w Kathmandu i Pokharze) 

 Dodatkowego lotu widokowego w regionie Mt. Everest 

 Prywatnego ekwipunku związanego z wyjazdem 

 Prywatnych wydatków, napiwków 

 Elementów nie opisanych w powyższym programie 

 

 

Prowadzanie: 

 Krzysztof Stępień – podróżnik, specjalizujący się w krajach Azji. Podróżuje 

regularnie od 2003 roku. Odwiedził do tej pory 21 krajów w samej tylko Azji, 

spędzając tam łącznie ponad 2 lata. Regularnie zagląda do Indii i Nepalu. W 

samych tylko Indiach spędził ponad pół roku. Od 2008 prowadzi autorskie 

wyjazdy po tym kraju, jak również po Nepalu i Chinach. Najcudowniejszy – jego 

zdaniem kraj to - Pakistan, największy sukces - nielegalny wjazd i przejechanie 

całego Tybetu na początku zimy. Jest twórcą portalu internetowego 

www.transAzja.pl – promującego indywidualne podróżowanie po Azji.  

 

http://www.transazja.pl/

