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Śladami Chrześcijaństwa w Indiach  
wycieczka dla grupy 25 - 35 osób 
 

 

 

Trasa: Delhi, Agra, Jaipur, Trivandrum, Kovalam, Alleppey,  
          Kumarakom, Munnar, Cochin  
 

1 dzień Delhi 
Przylot na lotnisko międzynarodowe New Delhi. Transfer z lotniska 
do hotelu. Zwiedzanie ulic Starego Miasta (Ćandni Ćauk), 
największego meczetu Indii z XVII w Jama Masjid i Red Fort - 
fortecy obronnej z przepięknymi pałacami i ogrodem w stylu 
mugolskim. Objazd po dzielnicy dyplomatycznej i Nowym Delhi: 
siedziba Parlamentu, Brama do Indii, odwiedzenie miejsca kremacji 
Mathma Ghandi Raj Ghat. Odwiedzenie Świątyni hinduistycznej 
Lakshminarayan. Wieczorem msza święta w Katedrze Sacred Heart 
w New Delhi, który odwiedził Papież Benedykt XVI podczas swojej 
ostatniej wizyty. Kościół katolicki pozyskuje wciąż nowych 
wiernych, o trudach związanych z misją katolicką opowie ksiądz 
podczas mszy świętej. Po mszy powrót do hotelu i noc w hotelu.  
 

  



 
 
2 dzień Delhi – Agra 
Przejazd do miejscowości Agra. Zakwaterowanie w hotelu. 
Fakultatywnie przedstawienie teatralno muzyczne. Noc w hotelu. 
 

 
 
3 dzień Agra 
Wizyta o wschodzie słońca w Taj Mahal - mauzoleum uznawanego 
za jeden z siedmiu cudów świata, wybudowane w XVII w. Przez 
Wielkiego Mugoła Szach Jahan dla uczczenia pamięci zmarłej 
ukochanej żony. Mauzoleum mieści się na brzegu Jamuny. Na 
wybudowanie tego ogromnego kompleksu trzeba było 20 lat pracy, 
ponad 20 tys. robotników i sumy równej 466 kg złota. Sam grób w 
całości został wykonany z białego  marmuru inkrustowanego 
szlachetnymi kamieniami, które układają się we wzory kwiatowe i 
roślinne. Według legendy Szach Jahan postanowił na przeciwległym 
brzegu Jamuny wybudować sobie takie samo mauzoleum z 
czarnego marmuru. Niestety jego syn przerażony rozrzutnością 
ojca uwięził go w wieży w Czerwonym Forcie, z którego ojciec miał 
jedynie widok na swoje dzieło. Zwiedzanie Czerwonego Fortu w 
Agra - słynnej twierdzy władców Mugolskich. Do wnętrza fortecy 
wchodzi się jedną z czterech bram. Wewnątrz znajdują się 
przepiękne pałace jak Moti Masjid, czyli Perłowy Meczet, Pałac 
Jahangira, Khas Mahal i słynna Wieża Więźniów, w której 
Aurangazeb uwięził swojego ojca (tego, który zbudował Taj Mahal). 
Noc w hotelu. 



  
 
4 dzień Agra - Faterpur Sikri - Jaipur 
Przejazd do Faterpur Sikri - słynnego miasta - widma 
opuszczonego przez mieszkańców z powodu braku wody, stara 
stolica Imperium Mogołów. Miasto zostało założone przez Akbara 
dla uczenia narodzin jego syna Salima (przyszłego Jahangira). 
Budowle i pałace tego miasta widma są bardzo dobrze zachowane. 
Są zbudowane z fioletowego piaskowca i białego marmuru w stylu 
hindusko - mugolskim.  
Do najważniejszych zabytków miasta należą: Wielki Meczet Jama 
Masjid, Wielka Brama i grobowiec szejka Salima Cziszti cały z 
białego marmuru, Pałac Birbala ( harem), Pańci Mahal i Diwan-e 
Am. Po zwiedzaniu przejazd do Jaipur. Zakwaterowanie w hotelu. 
Noc w hotelu.  
 

 
 
5 dzień Jaipur 
Wycieczka do Fortu Amber- przejazd słoniami do położonego na 
wzgórzach Aravalli - kompleksu pałacowo-fortecznego.  Zwiedzanie 



Pałacu Wiatrów Hava Mahal z XVII w.; Obserwatorium 
Astronomicznego z XVII w. zbudowanego przez Maharadżę Jai 
Singh; muzeum ze zbiorami malarstwa, broni i manuskryptów. 
Wieczorem spacer uliczkami starego miasta. Noc w hotelu. 

  

6 dzień Jaipur – Delhi - Trivandrum 
Przelot do Trivandrum w Kerala. Zakwaterowanie w hotelu.  
Noc w hotelu.  
 
7 dzień Trivandrum - Kovalam (16 km / pół godziny) 
Całodzienna wycieczka po mieście.  
Trivandrum, zwane też Thiruvananthpuram, stolica stanu Kerala. Keralę 
uznaje się za kolebkę chrześcijaństwa w Indiach, gdyż to tutaj dotarł w 
52 roku Apostoł Św. Tomasz żeby głosił Słowo Boże. Kerala to stan w 
Indiach, gdzie 80 % ludności to katolicy. Trivandrum ma do zaoferowania 
wiele pięknych zabytków jak: świątynia Ananta Padmanabhaswami 
Temple, zbudowana w 1733 roku i jest najlepszym przykładem 
południowo- indyjskiej architektury. Inne zabytki warte zobaczenia to: 
Muzeum Napiera z kolekcją brązów, Pałac Kanakakunnu, Mahatma 
Ghandi Road, przy której znajdują się kolonialne domy i Pałac 
Kutiramalika. Wieczorem Msza święta w kościele ST JOSEPH 
METROPOLITAN CATHEDRAL w Trivandrum. Przejazd do Kovalam i 
zakwaterowanie w resorcie/hotelu.  
 

    



8 dzień Kovalam  
Plaże Kovalam (Samundra Beach, Ashok Beach, Eves Beach i Lighthouse 
Beach) znajdują się na południe od miasta Trivandrum. Odkryte przez 
hipisów w latach 60 teraz stały się znanym kurortem z przepięknymi 
resortami, restauracjami, centrami medycyny Ajurweda. Chociaż 
medycyna Ajurweda była znana wiele tysięcy lat to do Europy dotarła 
stosunkowo niedawno. Metoda leczenia za pomocą członowej terapii, 
czyli oleje, zioła, mleko, masaż i specjalna dieta zyskała miliony 
zwolenników na całym świecie. Przyjeżdżają tu zarówno turyści na 
zabiegi Odmładzania, czy odstresowujące, jak również osoby z 
wszelkiego rodzaju dolegliwościami. Zazwyczaj leczenie w medycynie 
Ajurwedyjskie musi trwać min 2-4 tygodnie, można spróbować masażów 
i zabiegów SPA oferowanych w resortach. 
Plaże Kovalam są wciśnięte miedzy dwa skaliste urwiska, piasek jest 
złoty, a woda w morzu jest idealnie czysta. To wszystko sprawi, że 
poczujemy się wypoczęci i gotowi na wycieczkę po cudach natury, jakie 
oferuje nam Kerala. Noc w resorcie/hotelu.  
 

   
 
9 dzień Kovalam - Alleppey (174 km / 4-5 godz.) 
Przejazd do Alleppey i zakwaterowanie na pływających barkach. 
Wycieczka po lagunach i jeziorach. Kettyyalloms, (Houseboat), czyli 
pływające barki mieszkalne są olbrzymimi rękodziełami, które wyrabia 
się w Kerala od bardzo tysiącleci. Taka barka ma długość ok 80 stop. 
Kiedyś były używane do transportu ryżu, orzechów kokosowych i innych 
towarów. Dzisiaj przystosowane do przewozu turystów są ekskluzywnymi 
hotelami na wodzie. 
Zrobienie takiej barki wymaga nie lada umiejętności, są przecież wiązane 
ręcznie bambus po bambusie. Houseboat jest to pływającym dziełem 
sztuki. Rejs barki odbywa się po lagunach, zwanych tutaj backwaters. 
Lunch i obiadokolacja jest serwowana na barkach podczas wycieczki. Noc 
spędzamy przycumowani przy brzegu i możemy spacerować lub 
wypoczywać na barce. Każda barka jest wyposażona w pełni umeblowane 
sypialnie z łazienkami w stylu zachodnim.  Na barce znajduje się też 
jadalnia, kuchnia, taras do opalania.... i wiele innych udogodnień. 
 Alleppey jest nazywany Wenecja wschodu, ze względu na mnogość 
kanałów i lagun, które wdzierają się do miasta. Co roku w sierpniu 
odbywają się wyścigi łodzi węży, które są charakterystyczne tylko dla 
tego regionu. Z łodzi możemy podziwiać pola ryżowe, palmy kokosowe, 
plantacje orzechów nerkowca i rybaków przy połowie owoców morza.  
 



  
 
10 dzień Alleppey – Kumarakom - Munnar (133 km/ 4 godziny) 
Rano po śniadaniu przepłyniecie do Kumarakom i przejazd autobusem do 
Munnar. Po drodze przejazd z widokiem na Wzgórza Cynamonowe. 
Wzgórza Cynamonowe nazwę swoją zyskały oczywiście od drzew 
cynamonowych, ale porośnięte są głównie krzewami herbaty. Uprawia się 
tutaj również kardamon i kawę, dlatego przez lokalnych są nazywane 
Wzgórzami Kardamonowymi. Pierwsze plantacje herbaty powstały 
jeszcze za czasów brytyjskich rządów w Indiach. Teraz prawie 80% 
upraw herbaty jest w rękach olbrzymiego koncernu TATA, prowadzonego 
przez bardzo wpływową i bogata rodzinę o tym samym nazwisku Tata. 
Zakwaterowanie w resorcie.  
 

 
 
11 dzień Munnar  
Malownicze miasteczko Munnar leży na wysokości ponad 1800 m npm w 
Górach Cynamonowymi. Munnar to znany kurort górski. Podczas gdy całe 
Indie niemal rozpuszczają się w upałach majowego słońca, a temperatury 
dochodzą do ponad 40 C z gór cynamonowych powiewa świeży zefir 



wilgotnego chłodnego powietrza. Znajduje się tu, zatem wiele kurortów, 
które zapełniają się do ostatniego miejsca w indyjskie majowe upały.  
Największą atrakcją Munnar jest uroda okolicznych gór, zwłaszcza, że 
wiele z nich pokryta jest magicznie malowniczymi plantacjami herbaty. 
Chyba żadna inna roślinność nie robi takiego wrażenia, jak krzewy 
herbaciane pokrywające całe wzgórza i doliny. 
Można również odwiedzić muzeum herbaty i podziwiać zachód słońca w 
Pothamedu. Indywidualne trekkingi wokół resortu. Noc w hotelu w 
resorcie.  
 

  
 
12 dzień Munnar - Cochin (130 km / 3-4 godziny) 
Przejazd do Kochi. Po drodze do Kochi przejeżdżamy przez Park 
Narodowy Eravikulam. Możemy zobaczyć najwyższy szczyt w kształcie 
głowy słonia zwany przez to Anaj Mudi (2695 m n.p.m.). Teren jest 
zamieszkały przez tara nilgijskiego, szarego kozła, makaki, lamparty, 
dhole dzikie psy indyjskie. Wzgórza Eravikulam to również siedlisko 
różnego rodzaju ptactwa.  Po drodze zwiedzanie świątyni Sankaracharya i 
wodospadu Cheeyappara. Zakwaterowanie w hotelu.  
 

 
 
 



13 dzień Cochin  
Całodniowa wycieczka po mieście. Do Indii dotarł Św. Ksawery, który 
opisuje taniec rytualny pierwotnych chrześcijan - margamkalipattu, który 
przetrwał do dzisiaj. Ubrane na biało kobiety albo mężczyźni o gołych 
torsach tańczą wokół płonącej oliwnej lampy, symbolizującej Chrystusa. 
W tym czasie kantor wykonuje pieśń o św. Tomaszu, zaś tancerze 
odpowiadają mu słowami refrenu. Naukę margamkalipattu wprowadzono 
nawet do programów szkolnych w ramach zajęć z lokalnej kultury. 
Przejazd do dzielnicy zwanej Fort Kochi i odwiedzenie: Kościoła 
St.Thomas Church, gdzie były pochowane szczątki Vasco de Guma; Msza 
Święta w Katedrze St.Mary's, którą odwiedził i poświecił Papież podczas 
swojej wizyty w Indiach.  
Zwiedzanie: Synagogi Żydowskie i poznawanie zawiłych dróg mniejszości 
Żydowskiej w Indiach; Pałac Mattancherry zwany też Dutch Palace z 
freskiem opowiadającym historie Ramajany eposu znanego wszystkim 
mieszkańca Indii. Lunch w jednej z przytulnych restauracyjek w dzielnicy 
żydowskiej pośród sklepików ze starociami i dziełami z przed wieków. 
Spacer do Fortu Kochi i podziwianie rozwieszonych nad kanałami 
malowniczych chińskich sieci, domu, w którym mieszkał odkrywca Vasco 
de Gama. Kochi to ośrodek handlu przyprawami i owocami morza – 
wizyta w budynku, gdzie odbywała się Giełda Pieprzu. Kochi to Wenecja 
wschodu, Zbudowana nad lagunami Morza Arabskiego na licznych 
wyspach i półwyspach. Malownicza lokalizacja portu otoczona gajami 
palmowymi jest uroczym miejscem żeby spędzić wieczór w jednej z 
tutejszych restauracyjek serwujących lokalne potrawy. Transfer na 
lotnisko i przelot do Delhi. Oczekiwanie na lot powrotny do kraju. 
 
14 dzień Powrót 
 

 
 
Cena za wycieczkę 1695 USD od osoby grupa 30-35 osób / Hotele  3 * 
 
Cena za wycieczkę 1729 USD od osoby grupa 25-30 osób / Hotele 3 * 
 
Cena za wycieczkę 1999 USD od osoby grupa 30-35 osób / Hotele i 
resorty 4 * 
 
Cena za wycieczkę 2099 USD od osoby grupa 25-30 osób / Hotele i 
resorty 4 * 
 
Cena zawiera: 
 

• Wycieczkę zgodnie z programem 
• Zakwaterowanie w hotelach 3* lub w hotelach 4* i resortach 4 * w 

pokojach dwuosobowych 
• Przejazdy klimatyzowanym autobusem 
• Opiekę polskiego pilota 
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
• Przewodnicy lokalni podczas zwiedzania 
• Wyżywienie: śniadania, lunch i obiadokolacje  



• Przelot z Jaipur do Trivandrum 
• Przelot z Kochi do Delhi 
• Wszystkie transfery z lotnisk i na lotnisko 
• Wszystkie podatki, opłaty drogowe i parkingowe 

 
Cena nie zawiera 

• Bilety na przelot międzynarodowy  
• Wizę indyjską 280 PLN 
• Ubezpieczenie turystyczne 95 PLN (KL 30000, 00 EURO, NW 16000, 

BP 1800) 
 


