
  

Ceļojums uz Indijas Himalaju piekāji – Haridvāra, 
Rišikeša, Devprajāga, Rudraprajāga, Deli 

joga, meditācijas, peldes Gangā, svētu vietu un tempļu apmeklējumi 

 

09.03.2016. – 24.03.2016. 
16 dienas 

Cena: 1875EUR  
(starptautiskais pārlidojums jau iekļauts cenā) 

 

1.diena 
trešdiena 

09.03. 

Visi darbi padarīti... varam doties ceļā 
15.30 – 18:35 lidojums Rīga – Stambula  

19:45 – 05:10 (+1) lidojums Stambula - Deli 

2.diena 
ceturtdiena 

10.03. 

 05:10 ielidošana Deli 

 Pārbrauciens no Delhi uz Haridvāru  ar vilcienu (~5h) 
 Iekārtošanās viesnīcā 2 cilvēki istabiņā; 
 Brīvais laiks atpūtai, nakts viesnīcā Haridvārā 

3.diena 
piektdiena 

11.03. 

Haridvāra 
 Pēc brokastīm dodamies uz Chandi Devi templi, kas ir veltīts dievietei Durgai. Templis 

atrodas kalna virsotnē un ir divi veidi, kā tur var nokļūt – pa kāpnēm vai arī izmantojot 
gaisa trošu vagoniņu. Braucot ar vagoniņu, paveras lielisks skats uz svēto upi Gangu un 
apkārtni. Ir ticējums, ka, veicot ceļu pa kāpnēm, nonākot templī, pielūdzējs saņem dievietes 
Durgas svētību un savu vēlmju piepildīšanos. 

 Pēcpusdienā apmeklēsim Har Ki Pauri vietu Gangas upes krastā, kur svētceļnieki veic 
rituālu mazgāšanos svētās upes Gangas ūdeņos. “Hari Ki Pauri” burtiski nozīmē “Dieva Šivas 
pēdas”. Ir ticējums, ka Vēdu laikos dievs Šiva un dievs Višnu ir apmeklējuši šo vietu. 

 18:00 piedalīsimies Aratī rituālā (uguns rituāls) par godu svētai upei Gangai. Tas ir 

patiesi skaists un pacilājošs pasākums.   
Nakts viesnīcā. 

4.diena 
sestdiena 

12.03. 

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Rišikešu ar komfortablu autotransportu (ar kondicionieri, ~ 45km) 
 Iekārtošanās Parmarth Niketan Ašramā (pa 2 cilvēki numuriņā), kas atrodas upes 

Gangas krastā 
 Laxman Džula un Ram Džula tiltu pār upi Gangu apskate, iepazīšanās ar ašrama 

piedāvātām aktivitātēm; 
 Apskatīsim Maharishi Mahesh Yogi ašramu – ašramu, kurā dzīvoja pasaulslavenās 

grupas “The Beatles” dalībnieki.   

5. – 10.diena 

13.03. – 18.03. 

Rišikeša 

 Joga un meditācijas; 
 Pudžas 
 Peldes Gangā 
 Kunjapuri Devi tempļa apmeklējums – tas ir neliels, taču ļoti jauks templis, kas ir vēltīts 

Dievišķā Sievišķajam aspektam un atrodas kalna virsotnē. Te paverās lielisks skats uz 
Himalaju kalniem. Apkārt templim ir soliņi, kur var sēdēt, lūkoties uz Himalaju kalniem vai 

arī meditēt; 
 Neelkanth Mahadev tempļa apmeklējums – fantastisks templis, kas ir veltīts Dievam 

Šivam. Pie izejas no tempļa aug milzīgs koks, kur svētceļotāji piesien īpašas lentas, lai 
piepildītu savas vēlmes; 

 Vashitstha alas apskate – Vashista bija viens no Septiņiem Izciliem Svētajiem 
(Saptarishis) senajā Indijā. Svētais Vashista meditēja šajā alā. Ala atrodas 25 km no 
Rišikešas (brauksim ar mašīnu); 

 Neer ūdenskritumu apskate – ļoti skaista vieta, kur vairāki, ne visai lieli ūdenskritumi ir 
baudāmi – gan acīm, gan ar miesu, ja ir vēlme; 

 Katru vakaru piedalīšanās arati (uguns rituāls) svētai upei Gangai rituālā; 
 Ir iespējams arī veikt raftingu pa Gangas upi – šis pakalpojums nav iekļauts brauciena 

pamatcenā, ir iespējams par papildus samaksu; 
 Tāpat būs arī brīvais laiks, ko varēsiet veltīt sev tīkamām nodarbēm. 

11.diena 
sestdiena 

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Rudraprajāgu (~6h) 
pa ceļam apmeklējam Ramas templi, kas atrodas 150 pakāpienus zemāk no ceļa, Alknandas un 



19.03. Bhagirathi upju sateces vietā. 
Nakts viesnīcā Rudraprajāgā 

12.diena 

svētdiena 

20.03. 

Rudraprajāga – pagātnē šī vieta bija pazīstama kā kedar-khand. Purānās (senie raksti) ir rakstīts, 

ka kedar-khand ir Dieva mītne. Ir uzskats, ka Vēdu purānas, Ramajana un Mahabharata (slavenākie 

Indijas eposi) ir uzrakstīti tieši te. Kedar-khand Purānās šī zeme ir norādīta kā Dievam Šivam 
piederoša zeme. Rudraprajāga atrodas divu upju – Alknanda un Mandakini - sateces vietā, kas pats 
par sevi ir ļoti skaists skats. Tāpat te paverās lielisks skats uz Himalaju kalniem.  
Pēc brokastīm izbraucam apskatīt Koteshwar Mahadev  un Jagdamba Templi, kas atrodas 
Alaknandas upes krastā. Koteshwar Mahadev Templis ir alā iekārtots templis, kas ir veltīts Dievam 
Šivam. Saskaņā ar mītiem un leģendām  Dievs Šiva meditēja šajā vietā pirms doties uz Kedarnātu 
(vieta augstu Himalaju kalnos).  

Pēcpusdienā pārbrauciens uz Devprajāgu. 
Nakts viecnīcā Devprajāgā. 

13.diena 
pirmdiena 

21.03. 

Pēc brokastīm dodamies apskatīt sekojošas vietas Devprajāgā: 
Piekartilts pāri Alakandas un Bagirati upēm – ļoti skaista vieta. No piekartilta paveras pārsteidzoši 
skaists skats uz pilsētu; 
Chandrabadan templis – viena no populārākajām pilsētas svētām vietām. Templis ir veltīts Spēka 

un Varas Dievietei. Templī ir izvietota Dievietes Sati statuja. Viens no svarīgākajiem šīs vietas 

aspektiem ir tas, ka no šīs vietas ir iespējams redzēt svētu Himalaju virsotņu, vietu, kā Kedarnath, 
Badrinath un Surkanda virsotnes. 
Pēcpusdienā pārbrauciens uz Rišikešu. 
Nakts viesnīcā Rišikešā. 

14.diena 
otrdiena 
22.03. 

Pēc brokastīm brīvais laiks Rišikešā. 
Pēcpusdienā pārbrauciens ar vilcienu uz Deli. 
Nakts viesnīcā Delhi. 

15.diena 
Trešdiena 
23.03. 

Pēc brokastīm ekskursija pa Delhi 
Iepirkšanās Deli. 
Nakts viesnīcā Delhi. 

16.diena 
ceturtdiena 

24.03. 

Deli – Rīga 
06:45 pārlidojums Delhi – Stambula; 
11:45 pārlidojums Stambula – Rīga 
14:40 ielidojam Rīgā 

 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 Lidojums Rīga – Deli – Rīga (ekonomiskajā klasē); 

 Pārbrauciens ar vilcienu Deli – Haridvāra (AC2 klasē); 

 Izmitināšana viesnīcās Haridvārā 2 naktis, 1 nakts Rudraprajāgā, 1 nakts Devprajāgā, 1 nakts 

Rišikešā (21.03.2015.), 2 naktis Deli (visās viesnīcās dzīvošana ir divvietīgos numuriņos, brokastis ir 

iekļautas, 3*-4*); 

 Transfēri: Haridvāra – Rišikeša; Rišikeša – Rudraprajāga; Rudraprajāga – Devprajāga; Devprajāga – 

Rišikeša (ar komfortabu trasportlīdzekli, AC); 

 Izmitināšana Parmarth Niketan Ašramā Rišikešā 7 naktis (divvietīgā numuriņā); 

 Pārbrauciens ar vilcienu Rišikeša – Deli (AC2 klasē) 

 Programmā minēto apskates objektu ieejas maksas un transfēra līdz tiem izmaksas; 

 Latviski, krieviski un angliski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 

 

Ceļojuma cenā neiekļauts: 

 Indijas vīza; 

 ceļojuma apdrošināšana; 

 ēdināšanas izdevumi; 

 dzeramnauda; 

 ieejas maksas programmā neminētajos objektos; 

 ziedojumu nauda tempļos un līdzīgās vietās, ziedojumi par pudžām u.c. līdzīgi izdevumi; 

 medicīnas izdevumi; 

 raftings pa Gangas upi; 

 u.c., kas nav minēts ceļojuma programmā.  

 



Pieteikšanās ceļojumam un norēķinu kārtība: 

 piesakoties cieļojumam, nepieciešami pases dati un jānoslēdz ceļojuma līgums; 
 jūsu vieta tiks rezervēta pēc 375EUR (263.56LVL) avansa iemaksas; 
 otrā iemaksa 500EUR (351.41LVL) ir jāveic līdz 15.12.2015. 
 trešā iemaksa 500EUR (351.41LVL) ir jāveic līdz 15.01.2016. 
 ceturtā iemaksa 500EUR (351.41LVL) ir jāveic līdz 15.02.2016. 

 

Atteikuma gadījumā tiek ieturēti: 

 375EUR (263.56LVL) – atsakoties līdz 15.12.2015.; 
 atsakoties no 16.12.2015. līdz 15.01.2016. – 875EUR (614.96LVL); 
 atsakoties no 16.01.2016. līdz 15.02.2016. – 1375EUR (966.36LVL); 
 atsakoties no 16.02.2016. – 100% no ceļojuma summas.  

 

Minimālais tūristu skaits grupā 5 personas 

Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Brauciena organizētāji patur 

tiesības veikt izmaiņas ceļojuma norises kārtībā. 

 

Informācija un pieteikšanās: tālr. 29857838, 

ritaivanova@kaizen.lv, Rita Ivanova 

 

www.kaizen.lv 
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http://www.kaizen.lv/

