Indie Południowe

Kerala

RAMOWY PROGRAM
DZIEŃ 1.
Warszawa - Cochin. Wylot z lotniska Chopina do Cochin.

DZIEŃ 2.
Cochin. Po wylądowaniu uroczyste powitanie grupy na lotnisku
girlandami z kwiatów. Transfer do hotelu i zakwaterowanie.
Krótki czas na odpoczynek po podróży. Śniadanie.
Po śniadaniu zwiedzanie miasta. W dawnych czasach Cochin
było ważnym handlowym portem korzennym. Obecnie stanowi
kosmopolityczne centrum biznesowe. Miasto położone jest na
Wybrzeżu Malabarskim, nad Morzem Arabskim, gdzie tworzy
intrygującą mieszankę wpływów indyjskich, portugalskich
i brytyjskich. W programie zwiedzania miasta m.in.: wizyta
w holenderskim pałacu Mattancherry, synagodze i kościele
św. Franciszka - najstarszym kościele katolickim w Indiach,
w którym pierwotnie był pochowany portugalski odkrywca
Vasco da Gama. Miasto to słynie również z tzw. chińskich
sieci rybackich służących po dziś dzień lokalnej ludności do
tradycyjnego połowu ryb. Wieczorem zaplanowane jest
wyjście na pokaz kathakali - tradycyjnego tańca hinduskiego
charakterystycznego dla południowych Indii. Pokaz odbywa
się wieczorem pod gołym niebem, a wykonujący go artyści
w kolorowych strojach i z pomalowanymi twarzami poprzez
taniec i gesty przekazują pradawne legendy hinduskie. Kolacja
powitalna w hotelu połączona z pokazem gotowanie tradycyjnej
kuchni południowych Indii.

DZIEŃ 3.
Kumarakom (trasa ok. 55 km). Po śniadaniu przejazd do
Kumarakom, gdzie zlokalizowane jest Jezioro Vembanad
stanowiące prawdziwy raj dla ptactwa wodnego. Miejsce to jest
jednym z ważniejszych obszarów migracyjnych ptaków w tej
części świata. Region ten jest uznawany za jedną z najbardziej
malowniczych części Kerali, gdzie bujne lasy namorzynowe
i gaje kokosowe harmonijnie współgrają z bogatą siecią
kanałów i jezior. W programie wieczonry rejs po jeziorze
Vembanad, z którego wody najlepiej obserwować można m.in.
występującego tutaj bociana czarnego. Obiadokolacja i nocleg
w hotelu.

DZIEŃ 4.
Thekkady (Park Narodowy Periyar - trasa ok. 130 km).
Kolejny dzień rozpocznie przejazd w kierunku miejscowości
Thekkady położonej u wrót Parku Narodowego Periyar jednego z najpiękniejszych parków narodowych Indii. Po
drodze zatrzymamy się na jednej z lokalnych plantacji herbaty narodowego trunku Indii i jednego z głównych jej producentów.
Będzie to doskonała okazja do zgłębienia tajników zbioru
i produkcji herbaty oraz do degustacji i zakupów. Po przyjedzie do
Thekkady zakwaterowanie w hotelu. Popołudniu udamy się na
safari na grzbietach słoni po terenach Parku Narodowego Periyr.
Każdego roku tysiące turystów z całego świata przybywają w te
rejony, gdzie orzeźwiające powietrze przenika zapach przypraw,
a strzeliste góry ustępują miejsca plantacjom herbaty i gęstej
dżungli. Sam park słynie przede wszystkim z faktu, że jest on
jednym z nielicznych na świecie miejscem, gdzie po dziś dzień
spotkać można słonie indyjskie w ich naturalnym środowisku.
Dzień zakończy wizyta na jednej z plantacji przypraw tj.
kardamon, gałka muszkatołowa, pieprz czy anyż, stanowiących
niezwykle ważne składniki aromatycznej kuchni południowych
Indii. Wieczorem uczestnictwo w pokazie Kalaripayattu -
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starożytnej południowo - indyjskiej sztuki walki. Obiadokolacja
i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 5.
Alleppey (trasa ok. 145 km). Po śniadaniu powrót w kierunku
wybrzeża Malabarskiego. W godzinach przedpołudniowych
przyjazd do Alleppey i zakwaterowanie na pokładzie łodzihotelu, na której spędzimy kolejną dobę. Podczas rejsu po
bezkresnym labiryncie kanałów i rozewskich Kerali, nazywanych
Wenecją Indii, będziemy mieli okazję obserwować jak lokalna
społeczność tworzy perfekcyjną symbiozę z naturą. Po drodze
zaplanowany jest lunch na pokładzie statku. Wieczorem statek
zakotwiczy w jednym z zacisznych zakątków skąd podziwiać
będzie można jak zachodzące słońca odbija się w rozległych
taflach otaczającej nas wody. Obiadokolacja na łodzi.

DZIEŃ 6.
Alleppey (trasa ok. 165 km). Po śniadaniu powrót do portu
w Alleppey, wyokrętowanie i przejazd na południe do Kovalam.
Po przyjeździe na miejsce zameldowanie w hotelu i czas wolny
na odpoczynek przy plaży. Malownicze nadmorskie miasto
Kovalam znane jest z najmodniejszych w Indiach, urokliwych
plaż. Plaże te położone w cieniu palm, obmywane turkusowymi
wodami Morza Arabskiego i chronione naturalnymi zatokami,
tworzą tropikalny raj w odległości zaledwie kilkunastu
kilometrów od stolicy stanu Kerala - Thiruvananthapuram.
Nocleg w hotelu w Kovalam.

DZIEŃ 7.
Kovalam. Śniadanie w hotelu i czas wolny na plażowanie. Lunch
i obiadokolacja w hotelu.

DZIEŃ 8.
Kovalam. Śniadanie w hotelu i czas wolny na plażowanie. Lunch
w hotelu. Wieczorem uroczysta kolacja pożegnalna w hotelu.

DZIEŃ 9.
Powrót do Polski. W nocy z 8/9 dzień transfer na lotnisko i lot
powrotny do Polski.

