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Visi darbi padarīti... varat doties ceļā
Starptautiskais pārlidojums no Rīgas uz Indijas galvaspilsētu Deli (aviokompānija Finnair,
TurkishAirlines vai Aeroflot)
~ 6:00 no rīta ielidošana Delī
Pēc imigrācijas formalitāšu nokārtošanas dodaties uz viesnīcu Delī, atpūta.
 Pēcpusdienā neliela ekskursija pa Jauno Deli – Prezidenta pils un Parlamenta ēka,
Indijas vārti.
 Vakarā ir iespēja apmeklēt Swaminarayan Akshardham templi (http://akshardham.com/),
kas ir pasakaini skaista vieta. Pēc tempļa apmeklēšanas, pēc saulrieta, noskatieties
ūdens strūklaku šovu. Šī vieta nevienu neatstāj vienaldzīgu! (Ekskursijas cena ir 30EUR par
cilvēku, minimums 2 cilvēki).
Nakts viesnīcā Delī.
Deli
Pēc brokastīm dosieties ekskursijā pa Deli
 ~1h ilgs brauciens ar auto rikšām pa Vecā Delī tirgu. Izbraucot pa šaurām ieliņām, būsiet
pārsteigti par piedāvāto preču klāstu un pārpilnību, kas tādā veidā te pastāv jau simtiem gadu.
Pēc tam apmeklēsiet arī:
 Džama Masžida mošeju – vislielākā mošeja Indijā;
 Gurudvara Bangla Sahiba templi – sikhu, kas ir viena no jaunākajām reliģijām Indijā,
svētnīca, kas pārsteidz ne tikai ar savu arhitektūru un zelta kupoliem, bet arī nevienu neatstāj
vienaldzīgu tās virtuves apmeklējums. Te katru dienu tiek gatavots ēdiens tūkstošiem
apmeklētāju bez maksas. Jums būs iespēja apmeklēt šo virtuvi un arī pašiem izmēģināt čapati
(indiešu maize) radīšanas procesu;
 Lakšmi-Narajana templi – hinduistu templis, ka sir celts par godu Dievam Višnū un Dievietei
Lakšmi, kas tiek uzskatīts par pārpilnības un laimes dievībām;
 Kutub Minar kompleksu – vēl 12.gadsimtā celts afgāņu un musulmaņu arhitektūras lielisks
piemērs.
 Vakarā dosieties uz izklaides kompleksu “Kingdom of Dreams”, kur apmeklēsiet paviljonu,
kurā ir iespējams izbaudīt Indijas lielāko štatu ēdienus. Tā ir lieliska vieta ne tikai, lai
iepazītos ar Indijas plašo virtuvi, bet arī lieliska vieta fotosesijai.
 Nakts viesnīcā Delī.

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Džaipūru (5h).
Džaipūra ir Radžastānas galvaspilsēta, kurā harmoniski apvienojas senais un mūsdienīgais, un ir
dibināta 18.gadsimtā. Džaipūru dēvē arī par Rozā pilsētu, jo vecpilsētā lielākā daļa ēku ir celta
no rozā smilšakmens.

Pa ceļam uz Džaipūru ir iespējams apmeklēt Nīmrān Forta pili, kas ir celta 15.gadsimtā
un ir fantastiski skaista. Veiksiet nelielu pastaigu pa apkārtējo teritoriju, kā arī baudīsiet
lieliskas pusdienas zviedru galda stilā krāšņā banketu zālē. Arī te ir ļoti plašas iespējas
fotosesijai (Ieejas maksa ~ 2500 Indijas rūpijas, iekļauts pils apskate un bagātīgas
pusdienas).

Iekārtošanās viesnīcā Džaipūrā;

Pēcpusdienā ir iespēja tikties ar vēdisko astrologu – astrologs sastādīs Jūsu
astroloģisko karti – horoskopu – balstoties uz faktisko planētu stāvokli debesīs brīdī, kad
Jūs piedzimāt, un varēs atbildēt uz jebkuriem jautājumiem par jebkuru Jūsu dzīves jomu
– vai tā ir personīgā dzīve un attiecības, darbs un karjeras izaugsme, finanses, izglītība,

5.diena

6.diena

bērni, vai arī garīgā izaugsme. Vēdiskā astroloģija ir slavena ar pārsteidzoši precīzu
notikumu pareģošanas spēju, kā arī noteiktām metodēm – upajais -, kā novērst negatīvo
dzīvē un piesaistīt vairāk sev vēlamo. Šīs upajas var būt kādu noteiktu dārgakmeņu
nēsāšana, noteiktu tempļu apmeklēšana, specifisku mantru skaitīšana, dažādu rituālu –
pudžas, homas, jagjas utt. – veikšana. Vēdiskais astrologs, balstoties uz Jūsu horoskopu,
spēs ieteikt tieši Jums piemērotākās darbības, lai varat uzlabot iespējas saņemt savā
dzīvē to, ko vēlāties.

Vakarā pastaiga pa seno pilsētu – Vēju pils, kurā ir 925 lodziņi, izskatās pasakaini
skaista nakts apgaismojumā.

Iepirkšanās – Džaipūra ir slavena ar īpaši augstas kvalitātes juvelierizstrādājumiem un
dārgakmeņiem. Gadījumā, ja astrologs ieteiks Jums nēsāt kādu pusdārgakmeni vai
dārgakmeni, tad to būs iespējams iegādāties. Tāpat te ir pieejams augstas kvalitātes
tekstils, tējas un garšvielas, paklāji un ādas izstrādājumi.

Vakariņas vietējā restorānā, kur ir iespējams baudīt arī vietējo tradicionālo deju
priekšnesumus.
Nakts viesnīcā Džaipūrā
Džaipūra
Pēc brokastīm:

Amber forta apskate – pirms tika uzcelta Džaipūras pils, karaliskā ģimene dzīvoja
Amber fortā, kas 2013.gadā tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Lai
arī no ārpuses forts izskatās iespaidīgs un draudošs, iekšējā forta apdare pārsteidz ar
mugalu laikiem raksturīgo bagātību un krāšņumu. Tūkstoš spoguļu zāle, kuru ir
iespējams apgaismot ar vienas sveces palīdzību, jau vien ir apskates vērta. Forts atrodas
kalna virsotnē, kur ir iespējams, ja ir vēlme, arī pacelties ziloņu mugurā (brauciens ar
ziloni izmaksā 15EUR no cilvēka, minimums 2 cilvēki)

Džaipūras pils apskate – ļoti skaista celtne, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu! Dārzi,
svinību zāles, pagalmi un tempļi; Mugalu, Eiropas un Indiešu Vastu arhitektūras stilu
unikāls apvienojums pārsteidz uz katra soļa. Pils teritorijā atrodas 1735.gadā celts
Govindji templis, kas ir veltīts Dievam Krišnam. Stāsta, ka dievības statuja, kas atrodas
šajā templī, ir atvesta no Vrindavānas un to ir veidojis Bardžranabs, Dieva Krišnas
mazbērns.

Jantar Mantar observatorija – viena no senākajām observatorijām Āzijā, celta
17.gadsimtā.

Pēcpusdienā apmeklēsiet Pērtiķu templi – savu pašreizējo nosaukumu tas ir guvis
pateicoties desmitiem pērtiķu, kas te ir apmetušies. Zinoša vietējā ģida pavadībā droši
varēsiet ne tikai apskatīt templi, kas tiek uzskatīts par ļoti svētu vietu un ir vairāk nekā
1000 gadus sens, bet arī, ja būs vēlme, nofotografēties ar pērtiķiem.
Nakts viesnīcā Džaipūrā

Agra
Pēc brokastīm pārbrauciens uz Agru (~5h).
Pa ceļam uz Agru jūs apmeklēsiet:

Birla Mandīru jeb Laxmi Narayana templi Džaipūrā – templis veltīts Dievam Višnu un
pārticības un turības Dievietei Lakšmī. Dievības kā arī galvenā tempļa zāle ir veidota no
balta marmora, kurā meistarīgi ir iestrādāti sižeti no vēdām.

Fatehpur Sikri (“Uzvaras pilsēta”), forts, kas ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras
mantojumu sarakstā. Tas ir būvēts 16.gadsimta otrajā pusē, laikā, kad valdīja viens no
slavenākajiem mugalu imperatoriem Akbars.

Pēc pusdienām apmeklēsiet arī pasakaini skaistu pakāpienu aku Abhaneri ciemā, kas
ir celta 9.gadsimtā. Tā ir viena no senākajām vietām Radžastānā, vairāk nekā 3500
pakāpieni 13 stāvos veido vienu no dziļākajām pakāpienu akām Indijā. Pēc jūsu vēlmēm
būs iespēja arī iepazīties ar Abhaneri ciemata ļaužu dzīvi – viesoties pie vietējā podnieka
un paklāju meistara, kuri strādā pēc senām tehnoloģijām.

Iekārtošanās viesnīcā Agrā.

Vakarā jums būs iespēja apmeklēt šovu, kurā tiek stāstīts par Tadž Mahal vēsturi.
Aktieri un dejotāji dažādos nacionālos kostīmos caur dejām, mūziku un krāšņām
dekorācijām atspoguļo Indijas tradīcijas un Tadž Mahal rašanās vēsturi (Papildus
ekskursija, nav iekļauta programmas pamatcenā, pēc izvēles – papildus maksa 35EUR
no cilvēka)
Nakts viesnīcā Agrā.
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Agra – Deli
Pēc brokastīm dosieties apmeklēt pasaulslaveno Tadž Mahal /Taj Mahal/ - Taj Mahal ir viens
no visslavenākiem mauzolejiem pasaulē, ko mugalu imperators Šah Džahans uzcēla par godu
savai mīļotai sievai. Tas tiek uzskatīts par patiesas mīlestības simbolu. Te daži fakti par Tadž
Mahal - http://www.history.com/topics/taj-mahal# ;
Pēc Tadžmahala apmeklējuma pārbrauciens uz Delhi (~ 4,5h).
Iekārtošanās viesnīcā Deli, atpūta.
Agri no rīta starptautiskais pārlidojums Deli – Rīga
Atgriešanās mājās.

Ceļojuma organizētāji patur tiesības mainīt apskates objektu un paredzēto pasākumu secību un laikus .









Izvēloties individuālo ceļojumu, Jūs saņemat sekojošas priekšrocības:
Iespēja doties ceļojumā jums ērtā laikā (laika posmā no 2018.gada septembra līdz 2019.gada
aprīlim);
Viss ceļojums notiek ar komfortablu automašīnu (AC) ar angļu valodā runājošu šoferi, kurš pavadīs jūs
apskates objektos, kur nav paredzēts vietējais krievu valodā runājošs gids, kā arī pastāstīs par Indijas
vēsturi un kultūru. Ceļojot ar mašīnu, jums ir iespēja apstāties, kad vien ir vēlme, apskatīt daudz
vairāk, nekā tas ir iespējams grupu ceļojumos. Jau vairākus gadus mēs strādājam ar pārbaudītiem
šoferiem un izmantojam tikai ērtu, tīru un drošu transportu;
Iespēja koriģēt ceļojuma programmu (jūs varat izvēlēties, kurus no apskates objektiem apmeklēt, kā
arī mēs varam pielāgot ceļojumu jūsu vēlmēm, piemēram, nodrošināt iespējas izbaudīt ajurvēdas
masāžas, apciemot indiešu ģimenes, kāzu svinības u.tml.);
Paši izvēlaties cilvēku kompāniju, ar kuriem ceļot (lieliska iespēja pāriem, ģimenēm, draugiem, darba
kolēģiem doties tik eksotiskā ceļojumā, izbaudot gan komfortu, gan vietējo kultūru un ēdienus);
Iespēja pašiem plānot ceļojuma budžetu, izvēloties vai ne kādu no piedāvātiem apskates objektiem un
ekskursijām;
Ceļot bez steigas;
Un daudz kas cits!!!
Ceļojuma cena: 775.00EUR no cilvēka (minimums 2 cilvēki grupā)
Ceļojuma cenā iekļauts:
 Izmitināšana 3* viesnīcās saskaņā ar ceļojuma maršrutu: Deli 3 naktis, Džaipūra 2 naktis, Agra 1
nakts (visās viesnīcās dzīvošana ir divvietīgos numuriņos, brokastis ir iekļautas, par papildus samaksu ir
iespējams organizēt nakšņosanu 4* vai 5* viesnīcās);
 Visi programmā minētie transfēri (ar komfortabu trasportlīdzekli, AC);
2 cilvēki grupā
3-5 cilvēki grupā
Virs 5 cilvēki grupā
Toyota Etios
Toyota Innova Crysta
Tempo Traveller

 Brauciens ar autorikšām pa Veco Deli;
 Tadžmahal apmeklējums Agrā;
 Krievu un angļu valodā runājošu vietējo gidu Džaipūrā un Agrā pakalpojumi.
Ceļojuma cenā neiekļauts:
 Starptautiskais pārlidojums (sākot ar 400EUR);
 Indijas vīza;
 ceļojuma apdrošināšana;
 ēdināšanas izdevumi (izņemot brokastis viesnīcās) un citi personīgie izdevumi;
 ieejas maksas apskates objektos, kas nav minēti sadaļā “Cenā iekļauts” (kopējās izmaksas apmeklējot
visus apskates objektus, kurus minējām programmā, varētu būt 60-75EUR);
 Ekskursija uz Akšardham templi (30EUR no cilvēka, minimums 2 cilvēki);

 Nimrāna forta pils apmeklējums kopā ar pusdienām (~ 35EUR no cilvēka);
 dzeramnauda šoferim (50EUR no cilvēka) un citam apkalpojošam personālam viesnīcās, restorānos
u.tml.;
 ziedojumu nauda tempļos un līdzīgās vietās;
 Biļete uz šovu par Tadžmahalu Agrā (35EUR);
 Vizīte pie vēdiskā astrologa Džaipūrā (~ 30EUR);
 Ziloņu safari Amber fortā Džaipūrā (papildus izmaksas 15EUR no cilvēka, minimums 2 cilvēki)
 medicīnas izdevumi;
 ieejas maksa izklaides kompleksā “Kingdom of Dreams” ( 10EUR no cilvēka);
 fotografēšanas un filmēšanas atļauju apskates objektos maksas;
 u.c., kas nav minēts ceļojuma programmā.
Pasākumi un ekskursijas, kas nav iekļautas ceļojuma pamatsummā, ir Jūsu brīva izēle. Jūs varat doties ceļojuma arī
neizmantojot ne vienu no tiem.
Pieteikšanās ceļojumam un norēķinu kārtība:
 piesakoties cieļojumam, nepieciešami pases dati un jānoslēdz ceļojuma līgums;
 jūsu ceļojums tiks rezervēts pēc 250EUR par cilvēku avansa iemaksas;
 otrā iemaksa 260EUR par cilvēku ir jāveic 60 dienas pirms izlidošanas datuma;
 trešā iemaksa 265EUR ir jāveic 30 dienas pirms izlidošanas datuma.

Ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, SIA LAXMI DHAM INTERNATIONAL, TATO-2010-182, patur tiesības
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Piemaksa par dzīvošanu vienvietīgā numuriņā 230EUR
Atteikuma gadījumā tiek ieturēti:
 250EUR no cilvēka – atsakoties pirms 60 dienām līdz izlidošanas datumam;
 atsakoties pēc 60.dienas, bet pirms 30.dienas līdz izlidošanas datumam – 510EUR no cilvēka;
 atsakoties pēc 30.dienas līdz izlidošanas datumam – 100% no ceļojuma summas.
Minimālais tūristu skaits grupā 2 personas
Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Brauciena organizētāji patur
tiesības veikt izmaiņas ceļojuma norises kārtībā.

Informācija un pieteikšanās:
Rita Ivanova tālr. 29857838, ritaivanova@kaizen.lv,
www.kaizen.lv

