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TRAMPING PO KONTYNENCIE  
+ HIMALAJE (LEH) 

 
ZWIEDZANIE NAJBARDZIEJ EGZOTYCZNEGO KRAJU AZJI  

WRAZ Z NAUCZYCIELEM  JOGI

*UMOWNY MINIMALNY CZAS WYPRAWY TO 18 DNI WRAZ Z PRZELOTAMI. W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI BILETÓW ISTNIE-
JE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY DAT WYLOTU I PRZYLOTU OD PODANYCH O +/- 3 DNI. MOŻE TO ZWIĘKSZYĆ CZAS TRWANIA WYPRAWY  
DO MAKSYMALNIE 21 DNI. W SYTUACJI ZMIANY (WYPRAWA DŁUŻSZA NIŻ 18 DNI) UCZESTNIK PONOSI DODATKOWĄ OPŁATĘ  
W WYSOKOŚCI 49 ZŁ ZA KAŻDY DODATKOWY DZIEŃ PONAD 18.

27.07.2013 – 13.08.2013  
(+/- 3 DNI)*18 DNI



DLACZEGO WARTO PODRÓŻOWAĆ Z NAMI:

Zabierzemy CIę do najbardziej egzotycznego i szokującego  
kraju Azji, 

Z nami poznasz Indie takimi, jakimi są naprawdę,

Odwiedzisz sprawdzone restauracje gdzie poznasz  
i zasmakujesz w rozkosznych i różnorodnych smakach Indii.

W czasie podróży zwiedzisz zabytki które znałaś/ -eś  
tylko z fotografii, poznasz barwną kulturę lokalnej ludnośći  
i przeżyjesz niezapomniane spotkania z „niewycieczkową”  
częścią Indii,

Specjalizujemy się w wyprawach do Indii – nasz przewodnik 
spędził tam prawie 2 lata, a my od 2007 roku organizujemy 
wyprawy do tego kraju,

Organizujemy spotkanie poprzedzające wyprawę   
– otrzymasz komplet niezbędnych i rzeczywistych danych  
na temat realiów wyprawy,

Udzielamy wsparcia na każdym z etapów wyprawy  
– od wypełnienia dokumentów wizowych po konsultacje  
na temat ekwipunku,

Oferujemy jedną z najlepszych cen dostępnych na rynku,  
za tego typu wyprawę.
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PLAN WYPRAWY:

DZIEŃ 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot z międzylądowaniem 
do New Delhi.

DZIEŃ 2
Przylot do stolicy Indii New Delhi. Przejazd do hotelu i aklimaty-
zacja. Zwiedzanie dzielnicy Paharganj Bazar – miejsca znanego 
wszystkim backpackerom. Poznanie podstawowych zasad funk-
cjonowania w społeczności indyjskiej, spotkanie z wyśmienitą 
kuchnią indyjską…

DZIEŃ 3
Zwiedzanie Old Delhi – najstarszej części stolicy: Meczet Piątko-
wy (jeden z największych meczetów Azji), Czerwony Fort (duma 
niepodległych Indii), Świątynia Shikhijska (prawdziwa gurudwara 
wzorowana na Złotej Świątyni w Amritsarze). Przejazd lokalnymi 
rikszami motorowymi tzw. Tuk- tukami. Spacer po starej części 
Delhi gdzie nowoczesność zderza się z wielowiekową tradycją.
Wieczorem wyjazd nocnym pociągiem do Varanasi.

DZIEŃ 4
W godzinach porannych przyjazd do Varanasi.
Spacer po starej części jednego z najstarszych miast świata, wizy-
ta na brzegach Gangesu na których Hindusi dokonują rytualnych 
kąpieli i modłów.
Dla chętnych wizyta na Manikarnika Gath, gdzie od wieków do 
dnia dzisiejszego przez całą dobę dokonuje się tradycyjnych rytu-
ałów palenia ciał zmarłych zgodnie z naukami hinduizmu.
Wieczorem z łodzi podziwiać będziemy obrzędy Arati, odprawia-
ne przez młodych braminów na cześć świętej rzeki Gangi.

DZIEŃ 5
O wschodzie słońca czeka nas ponad godzinny rejs po Gangesie 
w trakcie którego będziemy mogli obserwować z łodzi budzące 
się miasto, poranne pudże joginów i sadhu przybywających do 
Varanasi z odległych części Indii.
Po śniadaniu przejazd rikszami do Sarnath – miejsca w którym 
Budda wygłosił swoje pierwsze nauki po oświeceniu.

DZIEŃ 6
Czas na doświadczanie spotkania z najświętszym miastem hin-
duizmu, gdzie dotyk przeszłości wdziera się w codzienność. 
Zwiedzanie fabryk sari, których w tej części Indii jest najwięcej,  
a ich wyroby słyną na całym świecie.
Przejazd wieczornym pociągiem do Agry.

DZIEŃ 7
W godzinach porannych przyjazd do Agry, aklimatyzacja i zakwa-
terowanie w hotelu z którego dachu roztacza się widok na pobli-
ski Tadż Mahal.



Popołudniu zwiedzamy Czerwony Fort w Agrze, grobowiec  
Itmad ud Daulah zwany małym Tadżem oraz zespół ogrodowy 
przy brzegu Jamuny z których roztacza się przepiękny widok  
na Tadż Mahal.

DZIEŃ 8
O świcie wizyta w kompleksie Tadż Mahal – zapierającym dech w 
piersiach klejnocie Indii będącym jednym z cudów świata.
Po śniadaniu zwiedzanie starszej części Agry bezpośrednio ota-
czającej Tadż Mahal, gdzie czas jakby się zatrzymał, a ludzie i 
obyczaje sięgają wielu lat wstecz.

DZIEŃ 9
Przejazd pociągiem do Adżmeru i później do Puszkar – jedne-
go ze świętych miast, urokliwego miasteczka zachwycającego 
większość przyjezdnych klimatem, jedyną Świątynią Brahmy w 
Indiach i jeziorem w centrum. Tutaj każdy podróżnik znajdzie coś 
dla siebie odpoczywając po trudach spotkania z Indiami..
Zakwaterowanie w hotelu.  

DZIEŃ 10
Rano wycieczka do Adżmeru, gdzie odwiedzimy grobowiec jed-
nego z największych sufich indyjskich Dargah Sharif.
Po powrocie do Puszkar porczas relaksacyjnego krążenia po 
miasteczku odwiedzimy szikhijską świątynię, słynną restaurację 
u Baby (gdzie czas płynie jeszcze wolniej niż w całych Indiach) 
oraz wieczorem wdrapiemy się na szczyt odwiedzając świątynię 
Gayatri, skąd zobaczymy zachód słońca.

DZIEŃ 11
Ciąg dalszy życia, które przyciąga do Indii i Puszkaru podróżni-
ków z całego świata. Dla chętnych możliwa wyprawa na wiel-
błądach lub skuterach do okolicznych wiosek oraz odwiedziny 
w lokalnym sklepie z biżuterią, w którym Panie zwykły spędzać 
wiele czasu :)

DZIEŃ 12
Przejazd do Delhi pociągiem z Ajmeru.

DZIEŃ 13
Całodniowa wycieczka po New Delhi gdzie odwiedzimy:
- Muzeum Gandhiego,
- Świątynię Lotosu – przepiękną budowlę przypominającą  
   australijską operę,
- Hanuman Temple – ogromnu posąg Hanumana we wnętrzu 
   którego znajduje się świątynia,
- Grobowce Humajuna,
- Qutamb Minar – największy minaret w tej części Azji,

DZIEŃ 14
Przelot do Leh w kaszmirskich himalajach. Aklimatyzacja w Leh 
– stolicy Ladakhu zwanego Małym Tybetem. Spacer po starym 
mieście i okolicy położonego w górach miasteczka, w którym 



żyje i rozwija się kultura przesiąknięta starożytnymi wierzeniami i 
rytuałami.

DZIEŃ 15
W godzinach porannych wyjeżdżamy taksówkami do okolicz-
nych starożytnych klasztorów Hemis, Tiksey i Shey. O poranku w 
jednym z klasztorów jesteśmy światkami obrzędów odprawia-
nych przez mnichów wykorzystujących starożytne instrumenty. 
Zwiedzanie klasztorów wraz z bajkowymi widokami gór zakoń-
czymy popołudniem.

DZIEŃ 16
Dalsza część zwiedzania Leh w ramach którego odwiedzimy 
górujący nad miastem klasztor oraz jego starą część. Popołudniu 
możliwość degustacji tradycyjnej kuchni Ladakhu oraz odwiedzi-
ny okolicznego jarmarku z tradycyjnymi wyrobami charaktery-
stycznymi dla regiony.

DZIEŃ 17
W godzinach porannych lot do Delhi.

DZIEŃ 18
Wylot z Delhi i powrót do Polski.

Czas przebywania w poszczególnych miastach, jak i kolejność ich 
odwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość zmiany trasy 
wyprawy z przyczyn niezależnych od organizatorów.
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KOSZT WYPRAWY: 4600 PLN + 450 $

CENA ZAWIERA:
przelot na trasie Warszawa – New Delhi – Warszawa  
z międzylądowaniem,

przelot na trasie Delhi – Leh - Delhi, 

opiekę pilota przez cały czas trwania wyprawy,

noclegi w hostelach klasy turystycznej (pokoje 2-osobowe),

ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW,

transport środkami komunikacji publicznej pomiędzy po-
szczególnymi punktami wyprawy (autobusy i pociągi klasy SL 
bez klimatyzacji) wraz z dojazdem do zwiedzanych obiektów*,

CENA NIE ZAWIERA:
wstępów do zwiedzanych obiektów (około 200 zł),

wyżywienia (około 500 – 1000 złotych),

wydatków osobistych i innych nie wymienionych w kosztach.

kosztów uzyskania wizy indyjskiej

Ilość miejsc ograniczona – maksymalnie 
12 osób uczestniczących.

ZAPISY I INFORMACJE:
KU AZS Uniwersytetu Śląskiego, 
Bankowa 12 pokój 412 
Telefon: 359 19 97, mail: azs@us.edu.pl

PILOT-NAUCZYCIEL:
Paweł Strycharczyk 
508432311
strycho@op.pl



*USŁUGI TRANSPORTOWE W INDIACH ŚWIADCZONE W CENIE 
TRAMPINGU:

DELHI:    
- taksówki z lotniska do hotelu/ z hotelu na lotnisko,
- riksze motorowe/rowerowe do Old Delhi i powrót,
- całodniowa wycieczka po Delhi taksówkami (brak klimatyzacji),

VARANASI:
- riksze z dworca do hotelu i z hotelu do dworca,
- rejs łodzią po Gangesie,
- riksze do/z Sarnath,

AGRA:
- riksze z dworca do hotelu i z hotelu do dworca,
- riksze  do/z Red Fortu i Himada Ud Dauli,

PUSKHAR:
- przejazd autobusowy do Adżmer i powrót,
- przejazd rikszami dworzec-grobowiec-dworzec,
- przejazd autobusowy na dworzec do Adżmeru,

LEH:
- taksówki z/ na lotnisko,
- taksówki do/z klasztorów,

ODWIEDZANE MIEJSCA:

1. New Delhi: Paharanj Bazar, Bangla sahib Gurdwar (świątynia),   
    India Gate, Sansad Bhavan (parlament ), Red Fort, Kutumb  
    Minar, Humayuns Tomb,Dżama masdżid,

2. Benares (Varanasi): rejs łodzią po Gangesie, zwiedzanie Gath -  
    miejsc rytualnego palenia zwłok na brzegach Gangesu,  
    zwiedzanie starego miasta, Sarnath.

3. Agra: Tadż Mahal, Agra Fort, Himada Ud Dauli, Jamuna Garden.

4. Puskhar i Adżmer: Dżargah Szafir, świątynia Brahmy,  
    świątynia Shivy.

5. Leh:  Hemis, Tiksey i Shey, pałac w Leh.

ZAPRASZAMY!
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