
INDIE   EGZOTYKA CENNIK 2020 

 

Wycieczki objazdowe 

KOD:  KOLORY RADŻASTANU  12 DNI (BB) 

 

Cena od osoby w USD  

01.01.2020-20.12.2020 

1-13.02.2020 
9-21.04.2020 
4-16.06.2020 
5-17.08.2020 
1-13.10.2020 
1-13.12.2020 

Wyjazdy indywidualne 
z lokalnym pilotem 

(2 osoby) 

Wyjazdy indywidualne z 
lokalnym pilotem 
(2 osoby) hotel 4* 

Wyjazdy grupowy z polskim pilotem 
(min. 20 osób) 

Osoba w pokoju 2-os 1020 1170 860 

Osoba w pokoju 1-os 1240 1535 1080 

Dopłata do codziennych 
kolacji 80 120 

80 

Cena zawiera: wszystkie wymagane transfery klimatyzowanym busami, zakwaterowanie w hotelach, codziennie śniadania, udział w całym programie 
zwiedzania, opieka lokalnych przewodników, opieka polskiego pilota na całej trasie (przy min. 20 osobach), Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 
100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000 EURO, NNW – 4 000 EURO, BAGAŻ – 400 EURO. 

Cena nie zawiera: przelotu na trasie Warszawa – Delhi – Warszawa w cenie 2200 zł/osoba,  biletów wstępów do zwiedzanych obiektów w kwocie 80 
Euro/osoba, napiwków dla kierowców, przewodników w kwocie 80 Euro/ osoba, kosztów e-wizy i pośrednictwa wizowego w kwocie 410 zł/ osoba, wydatków 
własnych, przelotów wewnętrznych  (115 USD/os), obowiązkowej składki na TGF 13 zł/os 

Uwagi:  
1. Przy wyjazdach do Indii wymagana jest wiza . Koszt e-wizy i pośrednictwa wizowego to 410 zł/ osoba. Informacje dotyczące dokumentów do wizy i 
procedura na stronie www.wizowanie.com  
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to oraz okres Świąt Bożonarodzeniowych okres Świąt Wielkanocnych) obowiązuje dopłata do 
biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).  
3. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku nie dostępności tej taryfy 
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. 

 
KOD:  ZŁOTY TRÓJKĄT 8 DNI (BB) 

 

Cena od osoby w USD  

01.01.2020-20.12.2020 

4-12.03.2020 
6-14.05.2020 
2-10.07.2020 
3-11.09.2020 
5-13.11.2020 

Wyjazdy indywidualne z 
lokalnym pilotem 

(2 osoby) 

Wyjazdy indywidualne z 
lokalnym pilotem 
(2 osoby) hotel 4* 

Wyjazdy grupowy z polskim pilotem 
(min. 20 osób) 

Osoba w pokoju 2-os 670 745 615 

Osoba w pokoju 1-os 775 925 835 

Dopłata do codziennych 
kolacji 45 55 

45 

Cena zawiera: wszystkie wymagane transfery klimatyzowanym busami, zakwaterowanie w hotelach, codziennie śniadania, udział w całym programie 
zwiedzania, opieka lokalnych przewodników, opieka polskiego pilota na całej trasie (przy min. 20 osobach), Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 
100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000 EURO, NNW – 4 000 EURO, BAGAŻ – 400 EURO. 

Cena nie zawiera: przelotu na trasie Warszawa – Delhi – Warszawa w cenie 2200 zł/osoba, biletów wstępów do zwiedzanych obiektów w kwocie  110 
Euro/osoba, napiwków dla kierowców, przewodników w kwocie 50 Euro/ osoba , kosztów e-wizy i pośrednictwa wizowego w kwocie 410 zł/ osoba, wydatków 
własnych, obowiązkowej składki na TGF 13 zł/os 

Uwagi:  
1. Przy wyjazdach do Indii wymagana jest wiza . Koszt e-wizy i pośrednictwa wizowego to 410 zł/ osoba. Informacje dotyczące dokumentów do wizy i 
procedura na stronie www.wizowanie.com  
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to oraz okres Świąt Bożonarodzeniowych okres Świąt Wielkanocnych) obowiązuje dopłata do 
biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).  
3. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku nie dostępności tej taryfy 
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wizowanie.com/
http://www.wizowanie.com/


INDIE   EGZOTYKA CENNIK 2020 

 
KOD:  ZŁOTY TRÓJKĄT Z VARANASI  11 DNI (BB) 

 

Cena od osoby w USD  

01.01.2020-20.12.2020 

11-22.02.2020 
1-12.04.2020 

17-28.06.2020 
12-23.08.2020 
4-25.10.2020 
7-18.12.2020 

Wyjazdy indywidualne z 
lokalnym pilotem 

(2 osoby) 

Wyjazdy indywidualne z 
lokalnym pilotem 
(2 osoby) hotel 4* 

Wyjazdy grupowy z polskim pilotem 
(min. 20 osób) 

Osoba w pokoju 2-os 930 1015 805 

Osoba w pokoju 1-os 1135 1315 1010 

Dopłata do codziennych 
kolacji 65 80 

61 

Cena zawiera: wszystkie wymagane transfery klimatyzowanym busami, zakwaterowanie w hotelach, codziennie śniadania, udział w całym programie 
zwiedzania, opieka lokalnych przewodników, opieka polskiego pilota na całej trasie (przy min. 20 osobach), Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 
100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000 EURO, NNW – 4 000 EURO, BAGAŻ – 400 EURO. 

Cena nie zawiera: przelotu na trasie Warszawa – Delhi – Warszawa w cenie 2200 zł/osoba, biletów wstępów do zwiedzanych obiektów w kwocie 120 
Euro/osoba, napiwków dla kierowców, przewodników w kwocie 60 Euro/ osoba, przelotów wewnętrznych  (200 USD/os), , kosztów e-wizy i pośrednictwa 
wizowego w kwocie 410 zł/ osoba, wydatków własnych, obowiązkowej składki na TGF 13zł/os 

Uwagi:  
1. Przy wyjazdach do Indii wymagana jest wiza . Koszt e-wizy i pośrednictwa wizowego to 410 zł/ osoba. Informacje dotyczące dokumentów do wizy i 
procedura na stronie www.wizowanie.com  
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to oraz okres Świąt Bożonarodzeniowych okres Świąt Wielkanocnych) obowiązuje dopłata do 
biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).  
3. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku nie dostępności tej taryfy 
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. 

 
 
KOD:  ZŁOTY TRÓJKĄT Z GOA  13 DNI (BB) 

 

Cena od osoby w USD  

01.01.2020-20.12.2020 

15-28.02.2020 
14-27.05.2020 
10-23.07.2020 
12-25.11.2020 

Wyjazdy indywidualne z 
lokalnym pilotem 

(2 osoby) 

Wyjazdy indywidualne z 
lokalnym pilotem 
(2 osoby) hotel 4* 

Wyjazdy grupowy z polskim pilotem 
(min. 20 osób) 

Osoba w pokoju 2-os 930 1050 910 
Osoba w pokoju 1-os 1245 1435 1220 
Dopłata do codziennych 
kolacji 120 120 120 

Cena zawiera: wszystkie wymagane transfery klimatyzowanym busami, zakwaterowanie w hotelach, codziennie śniadania, udział w całym programie 
zwiedzania, opieka lokalnych przewodników, opieka polskiego pilota na całej trasie (przy min. 20 osobach), Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 
100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000 EURO, NNW – 4 000 EURO, BAGAŻ – 400 EURO. 

Cena nie zawiera: przelotu na trasie Warszawa – Delhi – Goa – Warszawa w cenie 2800zł/osoba, biletów wstępów do zwiedzanych obiektów w kwocie 110 
Euro/osoba, napiwków dla kierowców w kwocie 80 euro/ osoba, przelotów wewnętrznych  (180 USD/os),  kosztów e-wizy i pośrednictwa wizowego w kwocie 
410 zł/ osoba, obowiązkowej składki na TGF 13zł/os 

Uwagi:  
1. Przy wyjazdach do Indii wymagana jest wiza . Koszt e-wizy i pośrednictwa wizowego to 410 zł/ osoba. Informacje dotyczące dokumentów do wizy i 
procedura na stronie www.wizowanie.com  
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to oraz okres Świąt Bożonarodzeniowych okres Świąt Wielkanocnych) obowiązuje dopłata do 
biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).  
3. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku nie dostępności tej taryfy 
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wizowanie.com/
http://www.wizowanie.com/


INDIE   EGZOTYKA CENNIK 2020 

 

 
KOD:  ZŁOTY TRÓJKĄT Z KATHMANDU  13 DNI (BB) 

 

Cena od osoby w USD  

01.01.2020-20.12.2020 

12-25.03.2020 
18-31.05.2020 
1-14.07.2020 

12-25.09.2020 
18.11-01.12.2020 

Wyjazdy indywidualne z 
lokalnym pilotem 

(2 osoby) 

Wyjazdy indywidualne z 
lokalnym pilotem 
(2 osoby) hotel 4* 

Wyjazdy grupowy z polskim pilotem 
(min. 20 osób) 

Osoba w pokoju 2-os 1035 1190 990 

Osoba w pokoju 1-os 1275 1610 1230 

Dopłata do HB 90 105 90 
Cena zawiera: wszystkie wymagane transfery klimatyzowanym busami, zakwaterowanie w hotelach, codziennie śniadania, udział w całym programie 
zwiedzania, opieka lokalnych przewodników, opieka polskiego pilota na całej trasie (przy min. 20 osobach), Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 
100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000 EURO, NNW – 4 000 EURO, BAGAŻ – 400 EURO. 

Cena nie zawiera: przelotu na trasie Warszawa – Delhi – Kathmandu – Warszawa w cenie 2600zł /osoba, biletów wstępów do zwiedzanych obiektów w kwocie 
min. 160 Euro/osoba, napiwków dla kierowców, przewodników w kwocie 80 euro/ osoba, przelotów wewnętrznych  (200 USD/os), kosztów e-wizy i 
pośrednictwa wizowego w kwocie 410 zł/ osoba obowiązkowej składki na TGF 13zł/os 

Uwagi:  
1.Przy wyjazdach do Indii wymagana jest wiza . Koszt e-wizy i pośrednictwa wizowego to 410 zł/ osoba. Informacje dotyczące dokumentów do wizy i procedura 
na stronie www.wizowanie.com 
2.Przy wjeździe do Nepalu wiza jest wymagana. Aby uzyskać wizę na przejściu granicznym, należy posiadać paszport (ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty 
wyjazdu z Nepalu), formularz wizowy oraz 1 zdjęcie paszportowe. Władze Nepalu nie wymagają od polskich turystów okazywania przy wjeździe biletu 
powrotnego ani dowodu posiadania odpowiedniej ilości pieniędzy na każdy dzień pobytu. Wiza ważna do 15 dni to koszt 25 Euro/ osoba.  
3. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to oraz okres Świąt Bożonarodzeniowych okres Świąt Wielkanocnych) obowiązuje dopłata do 
biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).  
4. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku nie dostępności tej taryfy 
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. 

 
KOD:  MAGICZNA KERALA 13 DNI (BB) 

 

Cena od osoby w USD  

01.01.2020-20.12.2020 

18-31.03.2020 
22.06-05.07.2020 
24.08-06.09.2020 

13-26.11.2020 

Wyjazdy indywidualne z 
lokalnym pilotem 

(2 osoby) 

Wyjazdy indywidualne z 
lokalnym pilotem 
(2 osoby) hotel 4* 

Wyjazdy grupowy z polskim pilotem 
(min. 20 osób) 

Osoba w pokoju 2-os 1060 1125 1085 
Osoba w pokoju 1-os 1430 1595 1460 
Dopłata do HB 105 145 105 
Cena zawiera: wszystkie wymagane transfery klimatyzowanym busami, zakwaterowanie w hotelach, codziennie śniadania, udział w całym programie 
zwiedzania, opieka lokalnych przewodników, opieka polskiego pilota na całej trasie (przy min. 20 osobach), Świat Multitravel + CP (choroby przewlekłe) do 
100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) – KL 150 000 EURO, NNW – 4 000 EURO, BAGAŻ – 400 EURO. 

Cena nie zawiera: przelotu na trasie Warszawa – Delhi – Koczin – Warszawa w cenie 3500 zł /osoba, biletów wstępów do zwiedzanych obiektów w kwocie min. 
35 Euro/osoba, napiwków dla kierowców, przewodników w kwocie 80 euro/ osoba, ), kosztów e-wizy i pośrednictwa wizowego w kwocie 410 zł/ osoba , 
obowiązkowej składki na TGF 13zł/os 

Uwagi:  
1. Przy wyjazdach do Indii wymagana jest wiza . Koszt e-wizy i pośrednictwa wizowego to 410 zł/ osoba. Informacje dotyczące dokumentów do wizy i 
procedura na stronie www.wizowanie.com  
2. Przy wylotach w okresie „Wysokiego Sezonu” (najczęściej jest to oraz okres Świąt Bożonarodzeniowych okres Świąt Wielkanocnych) obowiązuje dopłata do 
biletu lotniczego (zgodnie z taryfą linii lotniczej, na której został zarezerwowany przelot).  
3. Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku nie dostępności tej taryfy 
istnieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. 

 

http://www.wizowanie.com/
http://www.wizowanie.com/

