
 

Vārānasī un Indijas 

Himalaju piekāje 

Haridvāra, Rišikeša, Devprajāga, Delī 
joga, peldes Gangā, pudžas, seno tempļu apmeklējumi 

 

ar Ritu Ivanovu – ceļotāja ar vairāk nekā 9 gadu pieredzi ceļojumu 
pa Indiju organizēšanā un vadīšanā 

21.03.2018. – 05.04.2018. 
16 dienas 

Cena: 1875EUR 
(starptautiskais pārlidojums jau iekļauts cenā) 

 

1.diena 
21.03.2018. 
(trešdiena) 

Visi darbi padarīti... varam doties ceļā 

15.30 – 18:35 lidojums Rīga – Stambula  

19:45 – 05:10 (+1) lidojums Stambula – Deli (ceļojuma organizētāji patur tiesības mainīt 

aviokompāniju) 

2.diena 
22.03.2018. 

(ceturtdiena) 

~ 5:30 no rīta ielidošana Delī 
Pēc imigrācijas formalitāšu nokārtošanas, iekšējais pārlidojums uz Vārānasī (~ 1,5h) 
Vārānasī ir senākā apdzīvotā pilsēta pasaulē. Tās vēsture ir aizsākusies vairāka nekā pirms 

3000 gadu. Marks Tvens par Vārānasī jeb arī Benares ir teicis: “Benares ir senāka nekā vēsture, 
senāka nekā tradīcija, pat senāka nekā leģenda un izskatās divtik vecāka nekā tas viss ņemts kopā”. 
Daudzās reliģijās it īpaši hinduismā tā ir viena no svētākajām vietām, ko dievticīgie izvēlas 
svētceļojumiem. Pilsēta atrodas svētās upes Gangas krastā. Un tiek uzskatīts, ka tās ūdeņi šajā vietā 
spēj noskalot, atbrīvot pat no visļaunākiem grēkiem. Tāpat tā spēj atbrīvot no pārdzimšanas - 
Samsāras važām.  

 iekārtošanās viesnīcā Vārānasī, īsa atpūta; 
 vakarā apmeklēsim Ganga aratī (uguns rituāls svētās upes Gangas krastā) – Vārānasī ir vairāk 

nekā 100 vietas Gangas upes krastā, kur kāpnes ved pie upes un notiek ik vakaru uguns rituāls par 
godu dievietei Gangai. Tiek uzskatīts, ka cilvēki, kas piedalās šajos rituālos, attīrās fiziski, mentāli un 
garīgi. Tas ir ļoti skaists un pacilājošs pasākums.  

 Nakts viesnīcā Vārānasī. 

3.diena 
23.03.2018. 
(piektdiena) 

Diena Vārānasī 
Vārānasī ir vairāk nekā 1000 tempļu, mēs apmeklēsim dažus no zīmīgākajiem: 

 Kashi Vishvanath Templis – viens no slavenākajiem hindu tempļiem, veltīts Dievam 

Šivam. Tas ir slavens ar to, ka tajā atrodas viens no divpadsmit Džotirlingamiem – 
pavisam ir 12 Gaismas lingami, kas atrodas dažādās Indijas vietās. Tiek uzskatīts, ka tās ir 
īpašas svētvietas, kur dievišķā enerģija ir īpaši koncentrēta, jaudīgi attīrot un aizsargājot no 
negatīvās enerģijas ne tikai cilvēkus, kas te ierodas, bet visu zemeslodi kopumā. 

 Annapurna templis – templis, kas ir veltīts Dievietei Annapurna, kas ir viens no Dievietes 
Parvati (Durga) vārdiem. Šī dievietes forma ir atbildīga par ēdienu un ikdienas vajadzību 
apmierināšanu. Hinduismā tiek uzskatīts, ka, lai cilvēks dzīvotu, ir vajadzīgas tikai divas lietas 
– ēdiens un prieks. Līdz ar to, iegūstot Dievietes Annapurni svētību, cilvēka ikdienas 
vajadzības tiek apmierinātas, tādējādi nodrošinot iespēju gūt panākumus arī citās dzīves 
jomās.  

 Kaal Bhairava templis – viens no senākajiem Dievam Šivam veltītajiem tempļiem Vārānasī, 
celts 17.gadsimta vidū. Šajā templī ir viena no draudošākām Dieva Šivas formām, ko sauc 
par Kaal Bhairava. Tiek uzskatīts, ka šī forma ir visspēcīgākā, lai aizsargātu tās pielūdzējus 
no vislielākajām dzīves problēmām un atbrīvotu, pasargātu no vissmagākiem grēkiem. 

 Sankat Mochan Hanuman templis – viens no svētākajiem Dievam Hanumanam veltītajiem 
temļiem Vārānasī. “Sankat Mochan” hindi valodā nozimē “tas, kurš atbrīvo no nepatikšanām”. 

  vakarā apmeklēsim Ganga aratī (uguns rituāls svētās upes Gangas krastā) 
 Vārānasī mēs pārvietosimies autorikšās.  
 Nakts viesnīcā Vārānasī. 

4.diena 
24.03.2018. 
(sestdiena) 

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Sarnāt ( ~ 15km no Vārānasī) 
 Sarnāt ir vieta, kur Gautama Buda sniedza savu pirmo sprediķi pēc tam, kad guva 

apgaismību. Buda ir minējis šo vietu, kā vienu no četrām, kuru viņa sekotājiem būtu 
jaapmeklē.  

 Pēcpusdienā pārlidojums uz Deli 
 Nakts viesnīcā Deli. 



    
5.diena 

25.03.2018. 
(svētdiena) 

 agri no rīta pārbrauciens uz Haridvāru (~6h) 

 iekārtošanās viesnīcā, atpūta; 
 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  

6.diena 
26.03.2018. 
(pirmdiena) 

Haridvāra 
 Agri no rīta dosimies uz Har Ki Pauri veikt rituālu peldi Gangā. Indijā ir 4 īpaši 

svētas vietas Gangas krastā, kur saskaņā ar leģendu, ir nokritušas nemirstības 
eleksīra amritas piles, laikā, kad Dievs Višnū pārnesa to krūkā, lai iedotu izdzert 
dieviem, pēc kā tie ieguva nemirstību. Har Ki Pauri ir viena no šīm vietām, tāpēc 

tūkstošiem svētceļnieku dodas te, lai veiktu rituālu peldi, kas atbrīvojot cilvēku un 
tā dzimtu no negatīvās karmas.  

 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; 

 Apskatīsim vēl vairākus tempļus Haridvārā; 
 Pēcpusdienā apmeklēsim Har Ki Pauri vietu Gangas upes krastā  
 18:00 piedalīsimies Aratī rituālā (uguns rituāls) par godu svētai upei Gangai.  

Nakts viesnīcā. 
7.diena 

27.03.2018. 
(otrdiena) 

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Rišikešu ( ~ 1h) 
 Iekārtošanās Parmarth Niketan Ašramā (pa 2-3 cilvēki numuriņā), kas atrodas 

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

piedāvātām aktivitātēm; 
 piedalīšanās arati (uguns rituāls) svētai upei Gangai rituālā – ļoti skaists un 

pacilājošs pasākums. 

    
8.diena – 13.diena 

28.03.2018. – 02.04.2018. 
 

Rišikeša 
 Joga un meditācijas; 

 Pudžas – dievību godināšanas rituāli labklājībai un pārticībai. 
 Peldes Gangā 
 Apskatīsim Maharishi Mahesh Yogi ašramu – ašramu, kurā dzīvoja 

pasaulslavenās grupas “The Beatles” dalībnieki (ieejas maksa šajā apskates 
objektā nav iekļauta brauciena pamatcenā) 

 Surkanda Devi tempļa apmeklējums – 4h pārbrauciens no Rišikešas kalnos + 

2,5km trekings. Templis atrodas 2757m virs jūras līmeņa. No šīs vietas paveras 

360`panorāmas skats uz Himalaju kalniem un apkārtējiem ciemiem. Templis ir 
vēltīts Dievietei Sati.  

 Kunjapuri Devi tempļa apmeklējums – tas ir neliels, taču ļoti jauks templis, kas 



ir vēltīts Dievišķā Sievišķajam aspektam un atrodas kalna virsotnē (1573m virs 
jūras līmeņa). 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; 

 Vashistha 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; 
 31.03.2018. no rīta pārbrauciens uz Devprajāgu (~ 3h) - apmeklējam Ramas 

templi, kas atrodas 150 pakāpienus zemāk no ceļa, Alknandas un Bhagirathi 
upju sateces vietā.  Piekartilts pāri Alknandas un Bhagirathi upēm – ļoti skaista 
vieta. No piekartilta paveras pārsteidzoši skaists skats uz pilsētu, pēcpusdienā 

atgriežamies Rišikešā 
14.diena 

03.04.2018. 
(otrdiena) 

Agri no rīta pārbrauciens uz Deli (~6-7h) 

 Iekārtošanās viesnīcā, atpūta; 
 Pēcpusdienā apmeklēsim Swaminarayan Akshardham templi 
(http://akshardham.com/), kas ir pasakaini skaista vieta. Pēc tempļa apmeklēšanas, 
apskatīsim izstādi, kas ir vēltīta Indijas vēsturei – gan garīgām un cilvēcīgām 
vērtībām, gan zinātnes atklājumiem un sasniegumiem. Vakarā, pēc saulrieta, 
noskatīsimies ūdens strūklaku šovu. Šī vieta nevienu neatstāj vienaldzīgu! 

 nakts viesnīcā 
15.diena 

04.04.2018. 
(trešdiena) 

Deli 
Pēc brokastīm apmeklēsim Lotosa templi – templis visu reliģiju pārstāvjiem. 
Neliela ekskursija pa Deli. 
Pēcpusdienā iepirkšanās Deli. 

Nakts viesnīcā Deli. 
16.diena 

05.04.2017. 
(ceturtdiena) 

Deli – Rīga 

Agri no rīta starptautiskais pārlidojums no Deli uz Rīgu (Turkish Airlines vai Finnair) 
Atgriežamies Rīgā. 

 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 Lidojums Rīga – Deli – Rīga (ekonomiskajā klasē); 

 Izmitināšana viesnīcās Vārānasī 2 naktis, Haridvārā 2 naktis, Deli 3 naktis (visās viesnīcās dzīvošana ir 

divvietīgos numuriņos, brokastis ir iekļautas, 3*); 

 Iekšējais pārlidojums Deli – Vārānasī – Deli; 

 Transfēri: Delhi – Haridvāra – Rišikeša – Devprajāga – Rišikeša - Deli (ar komfortabu trasportlīdzekli, 

AC); 

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

 Programmā minēto apskates objektu ieejas maksas un transfēra līdz tiem izmaksas, izņemot ieejas 

maksa Maharishi Mahesh Yogi ašramā (Rišikeša); 

 Latviski, krieviski un angliski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā neiekļauts: 

 Indijas vīza; 

 ceļojuma apdrošināšana; 

 ēdināšanas izdevumi; 

 dzeramnauda šoferim (50EUR) un citam apkalpojošam personālam viesnīcās, restorānos u.tml.; 

 ieejas maksas programmā neminētajos objektos, t.sk. Maharishi Mahesh Yogi ašrams Rišikešā (~ 600Rs = 

~ 10EUR); 

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

 medicīnas izdevumi; 

 raftings pa Gangas upi; 

 ieejas maksa izklaides vietās, muzejos un apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma programmā; 

 fotografēšanas un filmēšanas atļauju apskates objektos maksas; 

 u.c., kas nav minēts ceļojuma programmā.  

 

http://akshardham.com/


Pieteikšanās ceļojumam un norēķinu kārtība: 

 piesakoties cieļojumam, nepieciešami pases dati un jānoslēdz ceļojuma līgums; 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc 375EUR avansa iemaksas; 

 otrā iemaksa 375EUR ir jāveic līdz 15.08.2017. 

 trešā iemaksa 550EUR ir jāveic līdz 15.12.2017. 

 ceturtā iemaksa 575EUR ir jāveic līdz 15.02.2018. 

ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, SIA LAXMI DHAM INTERNATIONAL patur tiesības jūsu rezervāciju 

anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Piemaksa par dzīvošanu vienvietīgā numuriņā 250EUR 
 

Atteikuma gadījumā tiek ieturēti: 

 375EUR – atsakoties līdz 15.08.2017.; 

 atsakoties no 16.08.2017. līdz 15.12.2017. – 750EUR; 

 atsakoties no 16.12.2017. līdz 15.02.2018. – 1300EUR; 

 atsakoties pēc 16.02.2018. – 100% no ceļojuma summas.  
 

Minimālais tūristu skaits grupā 3 personas 

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

tiesības veikt izmaiņas ceļojuma norises kārtībā, kā arī mainīt starptautisko pārlidojumu aviokompāniju. 

 

Informācija un pieteikšanās: tālr. 29857838, 

ritaivanova@kaizen.lv, Rita Ivanova 
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