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Uzmanību! Ceļojuma sākuma/beigu datums var mainīties +/- 2 dienas! 

 
Vidējā gaisa temperatūra Puttaparti šajā laikā ir + 27C + 30C 

 
Ceļojuma laikā ar Jums būs Rita Ivanova, kas jau vairāk nekā 11 gadus organizē ceļojumus uz Indiju, jau 5 gadus 
studē vēdisko astroloģiju Jaun Deli (skolotājs pandits Sanjay Rath), kā arī kopš 2011.gada ir sertificēts dzīves 
koučs – trenere. Līdz ar to ceļojuma laikā Jūs varēsiet uzzināt ļoti daudz interesanta! 
 

1.diena 
sestdiena 

25.07. 

Visi darbi padarīti... varam doties ceļā 
Starptautiskais pārlidojums no Rīgas uz Deli. Jūs varat pievienoties arī grupai Deli, ja 
dodaties ceļojumā no citas valsts. Tādā gadījumā Jums jābūt Deli lidostā 26.07.2020.līdz 
plkst. 07.00  

2.diena 
svētdiena 

26.07. 

Ielidošana Deli ~ 6.00, imigrācijas formalitāšu kārtošana, transfērs uz viesnīcu Deli. 
Brokastis viesnīcā, atpūta. 
Pēcpusdienā dosimies uz izklaides centru “Kingdom of Dreams”, kur vakariņās varēsim 
iepazīties ar plašo indiešu virtuvi. 
Nakts viesnīcā Deli. 

3.diena 
pirmdiena 

27.07. 

Pēc brokastīm Deli - Puttaparti 

 pārbrauciens uz lidostu; 

 iekšējais pārlidojums Deli – Bangalore (~ 2,5h); 

 pārbrauciens uz Puttaparti ar mašīnu (~ 2,5h); 

 iekārtošanās Sai Baba ašramā (istabiņā pa 2-3 cilvēki) 

 vakara daršana apmeklējums (daršans nozīmē redzēt svētu cilvēku, vai tā atdusas 
vietu. Mēs dosimies uz templi, kurā ir Sai Baba samati jeb atdusas vieta) 

 vakarā brīvais laiks. 

4.diena 
otrdiena 

28.07. 

Puttaparti – Sai Baba ašrams 
Ašramā ir iespējams BEZ MAKSAS apmeklēt jogas nodarbības. Vairāk informācijas par 
laikiem un norises vietu saņemsiet, ierodoties Puttaparti. 

 08.00 – 9.30 rīta daršana apmeklējums (dosimies uz templi, kur Sai Baba studenti 
1h lasa vēdas; tad 30 min tiek dziedātas badžanas (Dievu slavinošas dziesmas), pēc 
tam notiek arati – uguns rituāls, pēc kura apmeklētājiem ir iespēja rindas kārtībā 
doties pie Sai Baba samati – atdusas vieta, kur varat lūgties vai atstāt vēstuli ar 
savām vēlmēm) 

 pēc brokastīm – iepazīšanās ekskursija pa ašramu; 

 16.00 – 18.30 vakara daršana apmeklējums; 

 Vakarā brīvais laiks 

5.diena 
trešdiena 

Puttaparti – Sai Baba ašrams 
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29.07.  Katru dienu no rīta 08.00 – 9.30 un vakarā no 16.00 – 18.30 ir daršanu 
apmeklējumu laiks. Jūs paši izvēlaties apmeklēt tos vai nē. Grupas vadītāja Rita 
Ivanova apmeklējumu laikā pastāstīts visa notiekošā nozīmi, izskaidros nākšanas 
un aiziešanas kārtību utt. Taču apmeklējumi nav obligāti. Tā ir Jūsu brīva griba un 
izjūtas.  

 Pēc rīta daršana Džoti (Gaisma) muzeja apmeklējums – ļoti jauks muzejs, kas stāsta 
par Sai Babas dzīvi un misiju. 

 No 12:30 – 13:30 ašramā ir pusdienu laiks. 

 Pēcpusdienā – brīvais laiks, ko Jūs varat izmantot ajurvēdas procedūrām, ko 
piedāvā Puttaparti esošās klīnikas. Ajurvēdas ārsti iesaka veikt vismaz 7-10 
ajurvēdiskās procedūras (masāža, Širodāra utt.). Jums būs iespēja saņemt 
konsultāciju no pieredzējuša Ajurvēdas ārsta, kas praktizē Keralas ajurvēdu. Viņš 
sastādīs tieši Jums piemērotu Ajurvēdisko procedūru kursu. Vairāk informācijas par 
šo iespēju var saņemt rakstot ritaivanova@kaizen.lv  

 Vakara daršana apmeklējums; 

 Brīvais laiks 

6.diena 
ceturtdiena 

30.07. 

Lepakshi 

 Pēc rīta daršana izbraucam uz Lepakshi, kur apmeklēsim 500 gadus senu templi, 
kas ir būvēts uz klints ap vairākiem hindu dievu tempļiem, kas ir 5000 gadus seni. 
Templis ir ļoti skaists un ar ļoti interesantu vēsturi. Templī ir dieva Šivas un 
dievietes Parvati kāzu zāle. Ir ticējums, ka, tiem, kas vēlas atrast labu dzīves 
partneri un izveidot stipru un laimīgu ģimeni, jāapmeklē šī zāle, tādējādi iegūstot 
visu dievu, kas ir ieradušies uz Šivas un Parvati kāzām, svētību. Viss brauciens 
aizņems aptuveni 3 stundas. 

Pēcpusdienā brīvais laiks 

7.diena 
piektdiena 

31.07. 

Puttaparti – Sai Baba ašrams 

 Pēc rīta daršana Meditāciju koka un Visu reliģiju muzeja apmeklējums – skaists 
muzejs, kas stāsta par dažādām reliģijām dažādās valstīs. 

 Pēc muzeja apmeklējuma – brīvais laiks  

 16:30 – 18:00 vakara daršans 
Brīvais laiks 

8.diena 
sestdiena 

01.08. 

Puttaparti – Sai Baba ašrams 

 Brīva diena atpūtai un ašrama piedāvātām aktivitātēm 

9.diena 
svētdiena 

02.08. 

Puttaparti – Sai Baba ašrams 
Pēc rīta daršana un brokastīm Sai Baba dzīvē zīmīgu vietu apskate – brauciens ar auto 
rikšu, Sai Baba dzimšanas vieta, skola, kur mācījās Sai Baba, Sai Baba ezers, apkārtnes 
tempļu apmeklējums. Brauciena laikā būs iespējams redzēt Indijas ciematu dzīvi, 
nodarbošanos – amatniecība, lauksaimniecība -, Indijas dabu. 
Pēcpusdienā brīvais laiks 

10.diena 
pirmdiena 

03.08. 

Puttaparti – Sai baba ašrams 
No rīta dosimies uz Šivas templi, kas ir izveidots Sai Baba dzimšanas vietā, lai piedalītos 
Šiva pudžā – Dieva pielūgsmes rituālā.  
Pēcpusdienā brīvais laiks. 

11.diena 
otrdiena 

04.08. 

Puttaparti – Sai Baba ašrams 

 Brīva diena atpūtai un ašrama piedāvātām aktivitātēm. 

12.diena Puttaparti – Sai Baba ašrams  

mailto:ritaivanova@kaizen.lv


3 
 

trešdiena 
05.08. 

 Vēlmju koka apmeklējums – kāpsim kalnā, kura virsotnē atrodas Vēlmju koks, 
kurš ieguva savu nosaukumu pateicoties tam, ka bērnībā Sai Baba sēdēja tajā un 
materializēja saviem draugiem to, kas viņiem kārojās – augļus un saldumus. Ir 
ticējums, ka, atstājot te zīmīti ar savām vēlmēm, tās noteikti piepildīsies. 

 Pēcpusdienā brīvais laiks 
16:30-18:00 daršana apmeklējums 

13.diena 
ceturtdiena 

06.08. 

Puttaparti – Sai Baba ašrams 

 Brīva diena atpūtai un ašrama piedāvātām aktivitātēm. 

14.diena 
piektdiena 

07.08. 

Puttaparti – Sai Baba ašrams 

 Brīva diena atpūtai un ašrama piedāvātām aktivitātēm. 

15.diena 
sestdiena 

08.08. 

Bangalore – Deli 
Iekšējais pārlidojums Bangalore – Deli (~ 2,5h). 
Iekārtošanās viesnīcā Deli. 
Ja būs laiks un vēlme, varam doties apmeklēt Akšardham templi Deli, kas ir pasakaini 
skaists un neatstāj vienaldzīgu ne vienu. Kā arī vakarā notiekošais strūklaku šovs ir 
neaizmirstams! Šis apmeklējums nav iekļauts ceļojuma pamatcenā. Piemaksa par to 
30EUR no cilvēka; minimums ir 2 cilvēki. 

16.diena 
svētdiena 

09.08. 

Starptautiskais pārlidojums Deli – Rīga 
Atgriešanās mājās. 

 
Ceļojuma cenā ietilpst: 

 Iekšējais pārlidojums Deli – Bangalore; Bangalore – Deli ekonomiskajā klasē; 

 Transfēri uz/no visiem programmā minētiem apskates objektiem un izmitināšanas mītnēm ar 
komfortablu transportlīdzekli (ar AC); 

 Dzīvošana 3* viesnīcā Deli – 2 naktis (2 cilvēki numuriņā, brokastis ir iekļautas); 

 Brokastis viesnīcā ielidošanas Indijā dienā (26.07.2020.); 

 Izmitināšana Sai Baba ašramā Puttaparti 2-3 cilvēki istabiņā – 12 naktis; 

 Brauciens uz Lepakshi; 

 Brauciens ar auto rikšu - Sai Baba dzīvē zīmīgu vietu apskate; 

 Grupas vadītāja pakalpojumi. 
 
Ceļojuma cenā NEIETILPST: 

 starptautiskais pārlidojums Rīga – Deli, Deli – Rīga (cenas ir sākot no 440EUR, var lidot ar Finnair, 
Turkish Airlines vai Aeroflot; 

 Indijas vīza; 

 ceļojumu apdrošināšana; 

 dzeramnauda; 

 ziedojumi tempļos un pudžās, un taml. Izdevumi; 

 ēdināšanas izdevumi, izņemot brokastis Deli; 

 ekskursija uz Akshardham templi Deli; 

 vakariņas izklaides centrā “Kingdom of Dreams”; 

 u.c. kas nav minēts programmā. 
 
Pieteikšanās ceļojumam un norēķinu kārtība: 

 piesakoties cieļojumam, nepieciešami pases dati un jānoslēdz ceļojuma līgums; 
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 jūsu vieta tiks rezervēta pēc 285EUR avansa iemaksas; 

 otrā iemaksa 350EUR ir jāveic līdz 15.03.2020. 

 trešā iemaksa 350EUR ir jāveic līdz 01.06.2020. 
 
Atteikuma gadījumā tiek ieturēti: 

 285EUR – atsakoties līdz 15.03.2020.; 

 atsakoties no 16.03.2020. līdz 01.06.2020. – 635EUR; 

 atsakoties pēc 01.06.2020. – 100% no ceļojuma summas. 
 
Piemaksa par dzīvošanu vienvietīgā numuriņā viesnīcā Deli – 70EUR.  
Sai Baba ašramā dzīvot vienam istabiņā nav atļauts. 
 
*Sai  Babas  ašrams  nav  komerciestāde,  tāpēc  brauciena  organizētāji  nenes  atbildību  par  faktisko  izmitināšanas 

rezultātu, bet mūsu pārstāvis darīs visu iespējamo, lai grupa iekārtotos maksimāli ērti. 

 
Minimālais tūristu skaits grupā 4 personas 

Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros 
Ceļojuma organizētāji patur tiesības mainīt ceļojuma norises kārtību, kā arī aviokompānijas, kas nodrošinās 

starptautiskos un iekšējos pārlidojumus. 
 

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