
 

 

 
Jest to końcowy punkt kontynentu odległy około 90 km od Manaltheeram. Jadąc 
tam mamy wiele okazji poznania codziennego życia mieszkańców, mijając 
osiedla, ryneczki warzywno-owocowe, szkoły i przydrożne małe świątynie. Daje 
to obraz kultury indyjskiej nasyconej prostota i duchowością. 
Pierwszym przystankiem jest Suchindram, jedna z niewielu świątyń które można 
zwiedzać. Mnisi są  przewodnikami po niej i na końcu oczekują drobnej 
rekompensacji, która w każdym razie zasila kasę świątyni. Suchindram, jest 
poświęcone Trimurti (Trójcy w mitologii hinduistycznej) i jest bardzo obszerne 
powierzchniowo. Posiada wiele ciekawych zakątków, jak olbrzymia statua 
Hanumana (boga małpy), dźwiękowe kolumny i samo sancta sanctorum. 

          
Zwiedzanie odbywa się boso: radzimy zatem zabrać skarpetki ponieważ buty 
pozostają w zaparkowanym samochodzie po drugiej stronie ulicy. 
Mężczyźni  musza zdjęć koszule a kobiety powinny mieć zakryte ramiona i nogi. 
Po drodze zwiedzamy Pałac ostatniego Maharadży królestwa Travancore. 
Kompleks 14 budynków pałacowych rozłożonych na ogromnej powierzchni  
całkowicie z różnych gatunków drewna ma ponad 480 lat. 
W jego wnętrzach znajdują się interesujące sale z pięknymi sufitami i bogatym 
wystrojem. Wśród eksponatów są min. piękne łoża wykonane z 60 różnych 
rodzajów drewna. Równie ciekawa jest część pałacowa komnat Królowej Matki.  
Indii.  

 

                    
             



Tam czeka stateczek który dowozi do samego Vivecanada Rock odległej 
zaledwie 200 mt. Jej nazwa pochodzi od imienia mistyka i filozofa hinduskiego 
Swami Vivecananda który rozpowszechnił kulturę i filozofie  Indii na zachodzie. 
Na skalistym cyplu znajduje się olbrzymia, poświęcona mu, świątynia. Z jej 
tarasów można obserwować spektakularne zetkniecie się trzech wód: oceanu 
Indyjskiego, morza malabarskiego i zatoki bengalskiej. 
Wewnątrz świątyni znajduje się sugestywna komnata medytacyjna z symbolem 
OM i dzwiekiem powtarzanym na okrągło. 
Można tam także podziwiać odcisk stopy Bogini Kanya opiekunki płodności. 
Udaje się tu wiele hinduskich par które modlą się tu o szczęście w małżeństwie i 
zdrowe potomstwo. Po powrocie na brzeg można zwiedzić następna świątynię 
oraz Mahatma Gandhi Memorial. Dookoła niego są liczne stragany i sklepiki z 
lokalnymi pamiątkami.  

 

 

 
To sympatyczne miasteczko nadmorskie na wybrzeżu Malabar Coast  circa   60 km 
od Manaltheeram. Jest znana jako Benares południa ponieważ w szczególnych 
okresach roku są tu celebrowane rytuały za zmarłych zwane Vavu Bali, w obecności 
setek celebrantów Indu. 

Varkala jest też znana dzięki zabytkowej świątyni poswieconej  Bogowi Vishnu. 
Położenie geograficzne jest piękne ponieważ część Varkali leży sie na górnym klifie 
skąd rozciąga się wspaniały widok na ocean. W tej części ulokowana jest tez 
większość sklepików z wyrobami lokalnego rzemiosła. 

 

   



 

 

 
Kerala słynie ze swych Backwaters, czyli sieci zalewów, rzek i naturalnych kanałów, 
które wcinają się w lad tworząc krajobraz podobny to delty Amazonki Roślinność jest 
bujna i mangrowie  stanowi doskonale schronienie dla licznych odmian ptaków, które 
tu wija swoje gniazda z dala od zgiełku wioski. 
Backawaters  Poovar rozciągają się 5 km od Manaltheeram i 
w niektórych punktach dotykają wybrzeża morskiego. 
Wycieczka ta odbywa się stateczkiem i stanowi doskonałą okazje do poznania 
bogatej lokalnej fauny i flory tego tropikalnego zakątka Kerali.  

 

 
 
Miasto rozciąga się na siedmiu przybrzeżnych wzgórzach i jest interesującym 
połączeniem zabytkowych dzielnic i nowoczesnych budowli. 
Zwiedzanie obejmuje najważniejsze obiekty jak : 
1 - świątynia Sri Padmanabhaswamy, ulokowana w starej, wschodniej 
części miasta zwanej East Fort. Powstała ona w XVI wieku by chronić miasto 
i jego mieszkańców przed nieszczęściami . Jest pięknym przykładem 
architektury świątynnej południowych Indii. 
2 - Muzeum Historii, z bogatą kolekcją rzeźb z brązu, kamienia i drewna, 
pochodzących z okresów od XI do XVIII 
wieku. Parę lat temu  swiatynia  znalazła się na lamach wszystkich gazet 
na świecie ponieważ odnaleziono w jednej 
z zamurowanych komnat nieobliczany skarb złotych monet i bezcennych klejnotów. 
Od tego czasu świątynia jest strzeżona przez policje. 
3 - Galeria Sree Chitra, poświęcona pamięci Balaram Varmy, ostatniego 
Maharaji z rodu królewskiego. Kolekcja obejmuje rownież malowidła w 
stylu tybetańskim, chińskim i japońskim, pochądzące z XVII wieku; 
Audio- wizualna prezentacja wyjaśnia ewolucję stanu Travancore i jego 
geograficzne oraz  spoleczno - kulturowe  podłoże historyczne. 
4 - Planetarium Priyadarshini z projektorem GM-II, który ukazuje gwiezdną 
sfere w różnych miejscach świata i w różnych epokach historycznych. 
Wycieczka tradycyjnie kończy się zakupami. 



 

 
 
To druga wycieczka oprócz Backwaters przeznaczona dla miłośników natury. 
Nayyardam to ogromne jezioro z pięknym widokiem na sławne wzgórza Agastya 
Hills uznane przez UNESCO na dziedzictwo Ludzkości. Ja jego brzegu znajduje się 
ZOO z sarenkami i farma krokodyli a po drugiej stronie   jeziora  punkt gdzie 
codziennie rano o godz. 10 tej kąpane są słonie.  Mozna uczestniczyc w tym 
swoistym rytuale wchodzac i nimi do wody i szorujac lezace w wodzie 
opakidermow.  Sprawia im to ogromna przyjemność a dla nas jest tez miłym i 
niecodziennym  przeżyciem. Wykapane słonie  pozostaja do dyspozycji i mozna sie 
na nich przejechac. 
 

     
 

 
Podmudi, znana jako „złota dolina” , znajduje się stosunkowo niedaleko 
od Trivandrum. To obszar idealny do spacerów i relaxu. Można tam podziwiać 
wodospady Meenmuti, zlokalizowane 15 km przed Podmudi, gdzie 
rzeka Kallar spływa z bardzo wysokich skał. Atrakcją dla oka jest Agasthyakoodam- 
szczyt o wysokości 1890 m, pokryty bogatą roślinnością i tropikalnymi lasami, 
bogatymi w lecznicze zioła. 
 

     


