INDIE
Indyjskie Himalaje
Kaszmir i Ladakh
14 dni
(samolot)
1 dzień

WARSZAWA
Zbiórka na lotnisku im. Fryderyka Chopina – hala odlotów, strefa E przy windzie.
Przelot samolotem rejsowym do Indii (z przesiadką).
Przylot do Delhi. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu.

2 dzień
(śniadanie/lunch)

DELHI
Śniadanie. Zwiedzanie Delhi – stolicy Indii, miasta będącego żywą historią sięgającą czasów
mitycznych. Miasto było stolicą różnych imperiów i podczas całodniowego zwiedzania
poznamy najznamienitsze zabytki z różnych okresów historii. Krótki spacer obok Meczetu
Jama i Czerwonego Fortu (z zewnątrz). Wizyta w starej części miasta. Przejazd rikszami
ulica Chandni Chowk do raj Ghat. Lunch w restauracji. Zwiedzanie New Delhi. Przejazd
obok budynków rządowych, wizyta na bazarze Hauz Khas oraz w Bangla Sahib (jeśli czas
pozwoli). Nocleg w hotelu.

DELHI

3 dzień
DELHI
SINAGAR
(śniadanie/lunch/kolacja)
Śniadanie. Przelot do Srinagar – stolicy Doliny Kaszmiru. Przejazd przez
centrum miasta do hotelu, zakwaterowanie w hotelu na wodzie. Lunch. Rejs po
wodach jeziora obok pływających ogrodów. Powrót do hotelu, kolacja.
4 dzień
SINAGAR
(śniadanie/lunch/kolacja)
Wcześnie o poranku wizyta na najbardziej spektakularnych targu wodnym w Kaszmirze.
Powrót do hotelu na śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Starego Miasta spacerem: słynna
kaplica Shah-Hamdam, Mughal, kamienny Meczet, mauzoleum Budshah, Fort Hari Parbat.
Spacer poprzez lokalne targowisko. Lunch. Powrót do hotelu. Czas na odpoczynek.
Wieczorem wizyta w lokalnym domostwie, gdzie poznamy historię kaszmiru z ust głowy
domu. Kolacja w lokalnym domostwie. Powrót do hotelu.
5 dzień
SINAGAR
SONAMARG
(śniadanie/kolacja) Śniadanie. Wizyta w wytwórni lokalnych rękodzieł. Przejazd w góry Sonamarg. Po drodze
wizyta w lokalnej wiosce – słynnej z kobiecej społeczności. Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja.
6 dzień
SONAMARG
NARANAG
SONAMARG
(śniadanie/kolacja) Śniadanie. Przejazd do starożytnego kompleksu świątynnego w dolinie Naranag. Zwiedzanie
kompleksu. Następnie spacer (ok. 1 godz.) na łąkę Wangath. Powrót do wioski Kullan i
wieczorny spacer podczas którego nadarzy się możliwość do poznania lokalnych

zwyczajów, odwiedzenia domów lokalnych mieszkańców, napicia się w nich herbaty.
Kolacja.
7 dzień
SONAMARG
PRZEŁECZ ZOJILA
LAMAYURU
(śniadanie/kolacja) Po śniadaniu przejazd w kierunku wysokich gór. Po drodze postój w wiosce Nilgard,
zamieszkanej przez społeczność Shia. Następnie przejazd przez Przełęcz Zojila do regionu
Ladakh. Przejazd do niesamowicie malowniczej wioski Lamanayuru. Wizyta w miejscowym
klasztorze. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg.
8 dzień
LAMAYURU
ALCHI
LIKIR
PHYANG
LEH
(śniadanie/kolacja) Śniadanie. Przejazd w kierunku Leh. Po dordze wizyta w wiosce Alchi – gdzie znajdują się
doskonale zachowane murale z regionu himalajów. Następnie wizyta w największym
klasztorze w dolinie – Likir. Wizyta w klasztorze Phyang – zbudowanym w 1515 roku.
Zakwaterowanie w hotelu w Leh. Koalcja.
9 dzień
LEH
SHEY
NUBRA
(śniadanie/kolacja) Po śniadaniu wyjazd do Shey – starożytnej stolicy z pałacami, świątyniami, kolorowymi
muralami. Zwiedzanie Pałacu. Przejazd w kierunku Przełeczy Khardungla (5200 m. n.p.m.).
Przejazd do Doliny Nubra. Zakwaterowanie w kampie, w Nubra. Wizyta na piaszczystych
wydmach w Hunder – możliwość przejażdżki na wielbłądach. Powrót i kolacja w kampie.
10 dzień
PHYANG
DESKIT
TURTUK
NUBRA
(śniadanie/kolacja) Po śniadaniu wizyta w klasztorze Deskit oraz w wiosce Turtuk.Następnie czas na zwiedzanie
wiosek: Farol ora Youl. Zakwaterowanie w kampie, w Nubra. Kolacja.
11 dzień
NUBRA
PRZEŁĘCZ WARILA
HEMIS
LEH
(śniadanie/kolacja) Po śniadaniu przejazd przełęczą Warila w kierunku Leh. Zwiedzanie pieknego klasztoru
Hemis – największego i zarazem najważniejszego klasztoru w regionie Ladakh.
Zakwaterowanie w hotelu w Leh. Kolacja.
12 dzień
LEH
DELHI
(śniadanie/kolacja) Po śniadaniu przelot do Delhi. Przejazd do Agra – słynnej z Taj Mahal (lista
UNESCO) oraz Fortu Agra (lista UNESCO). Popołudniu zwiedzanie słynnego
fortu. Kolacja i nocleg w hotelu.
13 dzień
(śniadanie/lunch)

AGRA
Po śniadaniu zwiedzanie Taj Mahal. Przejazd do Delhi na lunch.
Odlot samolotu rejsowego do Europy (z przesiadką).

14 dzień

WARSZAWA
Przylot do Warszawy na lotnisko im. Fryderyka Chopina.

AGRA

UWAGI!
Do wizy indyjskiej na 4 tygodnie przed imprezą należy dostarczyć do biura:
- paszport (ważny minimum 12 miesięcy od daty powrotu z wycieczki),
- jedno paszportowe zdjęcie (twarz skierowana na wprost)
- wypełniony ONLINE wniosek wizowy, dostępny na stronie http://indianvisaonline.gov.in/visa/
Wiza jest płatna dodatkowo

350 PLN

Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą ulec
zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy ( np. pkt X.2 "Warunków Uczestnictwa").
Na początku wycieczki należy przekazać pilotowi kwotę

500 USD, stanowiącą dewizową część ceny imprezy. Na

zwyczajowe (obowiązkowe) napiwki (dla lokalnych przewodników, bagażowych, kierowców) trzeba przeznaczyć ok. 50 USD
– kwotę tą należy przekazać pilotowi na początku wycieczki. Radzimy wziąć ze sobą odzież przewiewną, najlepiej bawełnianą i
wygodne buty. Wchodząc do wszystkich świątyń należy zdejmować buty, można więc zaopatrzyć się w kilka par skarpet, w
których wygodnie będzie chodzić po tych obiektach. Zakwaterowanie w hotelach 3* / 4* w pokojach 2-osobowych lub 2osobowych z dostawką (pokoje z łazienkami), noclegi w Nubra w Kampie (umeblowane namioty z łazienkami). Wyżywienie:

śniadania + obiadokolacje (napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo). W Indiach dodajemy 4,5 godzin do czasu polskiego.
Napięcie elektryczne 230 / 50Hz (takie jak w Polsce) – do gniazdek pasują polskie wtyczki.

TERMIN IMPREZY:

CENA:

13.06 – 26.06.2021
15.08 – 28.08.2021

9 290 PLN
9 290 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 2000 PLN
CENA ZAWIERA (PLN+USD):











przelot samolotem rejsowym z/do Polski,
przeloty wewnętrzne wg programu,
transfery autokarem/minibusem oraz samochodami terenowymi z napędem na 4 koła (w Himalajach) ,
zakwaterowanie w hotelach 3/4* (pokoje z łazienkami) oraz w Kampie w Nubra (umeblowane namioty z łazienkami),
opiekę polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników podczas zwiedzania,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania, obiady / kolacje),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR,
bagaż podróżny do 200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:










obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (13 PLN/os),
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (13 PLN/os),
kosztu wizy do Indii (350 PLN),
napojów do obiadów / kolacji,
zwyczajowych (obowiązkowych) napiwków dla kierowców i przewodników (ok. 50 USD/os),
kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa
choroby przewlekłej (6% ceny na Umowie),
 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (120 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000
EUR),
 opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (252 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż
1000 EUR),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

