Himalaji aicina – festivālu laiks
Butānā un piedzīvojumi Nepālā

20.09. - 3.10.2020.
14 dienas

Pērkonpūķa zeme Butāna nav parasta vieta. Himalaju karaliste dzīvo mītu un leģendu
pasaulē, bet ar milzīgu entuziasmu pieņem jaunākās globālās attīstības tendences. Valsts,
kur kopējā nacionālās laimes izjūta (Gross Natinal Happiness) tiek vērtēta augstāk kā
materiālā pārticība (Gross National Produkt). Tā ir valsts, kur karalis mīl savu tautu,
rūpējas par to, un tauta godā un mīl savu karali.
Butāna mums piedāvā daudzus pārsteigumus – cigarešu iegāde ir nelegāla, rīss te ir
sarkans, čili - galvenā garšviela, valsts darbinieki un skolēni te valkā tradicionālās vietējās
goda drēbes - gho un kiru, milzu falli zīmēti uz ieeju sienām aizsardzībai. Zeme, kur
budistu tradīcijas ir ikdiena.
Šoreiz apmeklēsim 3 festivālus: Timpu Tseču un Tangbi Mani Bumtangas un
Gangtey Tseču – krāšņus un dinamiskus vietējās kultūras svētkus, kas ir liels notikums
butāniešu dzīvē.
Butāna - tā ir diženu kalnu zeme, kur sniegotas virsotnes paceļas virs smaragdzaļem
mežiem, ar fantastiskiem klosteriem un fortveida dzongiem, ar unikālu budistu
arhitektūru, reliģisko svētku deju festivāliem, ar tradicionālajiem audumiem un
kokgriezumiem, neparastu floru un faunu – tā ir pēdējā īstenā Himalaju karaļvalsts.
Apmeklējot Butānu rodas jautājums - vai tā tiešām ir pēdējā Šangrila - Paradīze zemes
virsū.

Priecāsimies arī par Nepālu – Katmandu, Patana un Bhaktapura, dosimies raftingā pa
Thrishuli upi.
Rezumējot - Himalajos puse no apskates vērtības ir elpu aizraujoši kalnu skati
ceļā uz galamērķi un objektu izvietojums izcili skaistās ainaviskās vietās ar
plašiem skatiem uz apkārtējo kalnu ainavu.

1.diena. 20.09.2020.
Svētdiena

Tikšanās lidostā plkst.10:00. Reģistrēšanās reisam
Lidojums Rīga – Stambula 12:15 – 15:15
Stambula – Katmandu
20:20 – 06:10

2.diena. 21.09.2020.
Pirmdiena

Ierodamies Katmandu agri no rīta. Robežas šķērsošana. Tikšanās ar
vietējo gidu un došanās uz viesnīcu. Pēc nelielas atpūtas dodamies uz
Katmandu ieleju - Swayambhunath stupa – vieta, kur zaļa pakalna virsotnē jau 2500 gadu atrodas
svētvieta, kur leģendārais patriarhs Manjushri atklāja lotosu ielejas ezerā. No četrām stupas pusēm
raugās Budas acis ar savu simbolisko nozīmi. Pashupatinath Šivas Temlis – viena no pasaules
nozīmīgākajām hinduistu svētvietām, kur svētās upes Bagmati krastos notiek kremēšanas
ceremonijas. Boudhanah Stupa – lielākā Nepālā un viena no lielākajām stupām pasaulē – viens no
plaukstošākajiem Tibetas budisma centriem pasaulē. Nakts viesnīcā Katmandu.
Manang hotel
http://www.hotelmanang.com/#
Pusdienas un vakariņas
3.diena. 22.09.2020.
Otrdiena
Brokastis, pusdienas un vakariņas.
Kā papildiespēja: 50 minūšu lidojums pār Himalaju grēdu, tuvplānā apskatot Everestu (ap 9
km attālumā) un citas grandiozās virsotnes (200 ASV dolāri/personai).
Patanas iepazīšana - Durbanas laukums un Patana (Lalitpura) - tulkojumā no sanskrita Skaistuma pilsēta, kurā ir labākā piļu un tempļu kolekcija Nepālā, 1200 budistu monumentu vien,
2015.gada zemestrīce to skārusi mazāk kā citviet.
Bhaktapura – pazīstama arī ar nosaukumu Khwopa, kas tulkojumā nozīmē svētā pilsēta, kurā
apskatāma skaistākā reliģiskā arhitektūra valstī. Zelta vārti, Karaļa pils ar 99 iekšpagalmiem, muzeji
un tempļi.
Nakts viesnīcā Katmandu.

4.diena. 23.09.2020.
Trešdiena
Brokastis, pusdienas un vakariņas
Dosimies ārā dabā - nobrauciens 3-4 stundas ar laivām pa Trishuli upi ar pikniku, vērosim Himalaju
skatus, apkārtējos ciematus, tiltus ar pētiķiem, apstāsimies skaistākajās vietās fotopauzēm.
Pēcpusdienā atgriežamies Katmandu.
Nakts viesnīcā Katmandu.

5.diena. 24.09.2020.
Cetutdiena
Brokastis, pusdienas un vakariņas.
Pēc brokastīm došanās uz lidostu. Lidojums Katmandu – Paro (Butāna).
Skaidrā laikā būs redzama varenā Himalaju grēda teju kā uz plaukstas – Everests, Kančendžangs,
Makala un citas. Pēcpusdienā ielidojam Paro. Robežas šķērsošana. Pārbrauciens uz Thimphu.
Nacionālā Memoriālā Stupa. Vērosim Timpu pilsētu un ieleju no Budas Skatpunkta
(Kuenselphodrang) – lielākais sēdošais Buda pasaulē.
Changgangkha klosteris, celts 13.gs., ļoti nozīmīgs Thimphu iedzīvotājiem, jo jaundzimušos
bērnus te nes iesvētīšanai un aizsardzībai. Bērniem šai klosterī dod vārdu.
Suvenīru tirgus, kurā varēs iegādāties visu veidu butāniešu izstrādājumus.
Brīvs vakars pilsētā.
Viesnīca Norbuling Thimphu.
http://www.hotelnorbuling.com/

6.diena. 25.09.2020.
Piektdiena
Brokastis,pusdienas un vakariņas.
Thimphu
Jungshi papīra izgatavošanas uzņēmums - redzēsim seno papīra izgatavošanas metodi no
zalktenes (Dafne) koka, kas ir ievērojami izturīgāks, iespēja iegādāties arī aploksnes un kartiņas.
Trashi Chhoe Dzong – Karaļa rezidence un Butānas Budisma vadības vasaras mītne, kas celta
17.gs., te apskatāmi vieni no labākajiem kokgriezumiem un gleznojumiem Butānā.
Changzomtong aušanas darbnīca, redzēsim, kā izgatavo tradicionālos audumus butāniešu
nacionālajam apģērbam - gho vīriešiem, un kiru - sievietēm.
Arčeri spēles apmeklējums, butāniešu nacionālais sporta veids, kas ir vesels uzvedums ar dejām un
dziesmām.
Vietējā zemnieku tirgus apmeklējums ar vairāk kā 400 stendiem, kurā varēs satikt vietējos, apskatīt
plašo piedāvājumu, noprovēt un iegādāties.
Takinas rezervātā redzēsim Butānas nacionālo dzīvnieku (Budorkas taxicolor), tas ir unikāls ar savu
neparasto izskatu un lielo nozīmi Butānas mitoloģijā - šis dzīvnieks esot apveltīts ar maģisku spēku,
no aizmugures kā govs, aita no priekšas un kopumā - kaut kas no citas pasaules.
Nakts viesnīcā Thimphu

7.diena. 26.09.2020
Sestdiena.
Brokastis, pusdienas un vakariņas.
Timpu Tseču festivāla 1.diena. Priecājamies par dejām, dziesmām un unikālo festivālu atmosfēru.
Timpu Tseču ikgadējais festivāls ir ierindots TOP 5 festivālu 1.vietā, - tas ir pats nozīmīgākais un
visvairāk apmeklētais festivāls Butānā, kas veltīts Guru Rinpoče. Dejas izpilda mūki un vietējie
dejotāji krāšņos krāsainos tērpos un maskās, kurus apmāca Karaliskā Uzvedumu Mākslas
Akadēmija, priekšnesumi ir ļoti profesionāli savā dinamikā un krāsainībā. Dejas ir par dusmīgām un
līdzjūtīgām dievībām, dēmoniem, varoņiem un dzīvniekiem. Deju laikā klauni atdarina dejotājus,
un pat uzmācas skatītājiem, lai par atlīdzību dotu svētību ar koka fallu.
Pēc pusdienām pārbrauciens uz Punakhu ar apstāšanos Dochulas pārejā (3080m) ar 108 čorteniem,
no kurienes skaidrā laikā paveras skats uz Masagangas(7158m),
Tsedagangas(6960m),Terigangas(7060m), Jejegangphugangas (7158m), Kangphugangas (7170m),
Zongphugang (7060m)un Butānas augstāko kalnu Gangkar Puensum -7497m.
Ceļš vīsies cauri dažādām meža zonām, un nonāksim auglīgajā Punakhas ielejā.
Punakha – senā Butānas ziemas galvaspilsēta.

Apmeklēsim sešstāvu Punakha Dzong jeb Dižās Laimes Pili, kas celta divu upju satecē (Poču un
Moču), kas ir izcils Butānas arhitektūras piemineklis, tā ir bijusi arī Butānas valdības ēka. Guru
Rinpoče bija pareģojis šīs pils celtniecību, kas tiks celta vietā, kuru norādīs valdnieks pie kalna, kas
atgādinās ziloni.
Dosimies 2 stundu laivu nobraucienā Mo Chu upē (speciāla gatvošanās un pieredze nav
nepieciešama, izņemot, ja pēc paša vēlēšanās gribas kārtīgi samēcēties).
Nakts viesnīcā Punakha.
Viesnīca Drubchhu Resort
https://drubchhu.com/

8.diena. 27.09.2020.
Svētdiena.
Brokastis, pusdienas un vakariņas
Dienas pārbrauciens Punakha - Bumtanga (197 km 8 stundas) caur Trongsu, vērojot fantastiskās
kalnu ainavas – gan ozolu un zilo priežu meži, gan subtropiskā augu valsts. Pele La pāreja
3300m.v.j.l.
Bumtangu dēvē par Butānas kultūras šūpuli, tās senie klosteri ieņem nozīmīgu vietu Butānas
attīstībā, te radušies unikāli Butānas Budisma aspekti, tā saistīta ar Guru Rinpoče un leģendām par
butāniešu svēto Pema Lingpa.
Ceļā piestāsim Čendebji Čortenā divu upju satecē un apskatīsim Trongsu, kas iegūlusi ielejā, ko no
rietumiem un austrumiem ieskauj augstas kalnu virsotnes. No Trongsas cēlusies tagadējo karaļu
dinastija. Trongsas Dzongs. Ceļa posms no Trongsas līdz Džakarai ir viens no interesantākajiem
Butānā, tas vijas cauri daudziem ciematiem un klosteriem Čummes ielejā, līdz sasniegsim Yotong
La pāreju 3425m v.j.l.
Džakaru Butānas 1.karalis bija izvēlējies par savu rezidenci – te apskatāma viņa pils un Dzongs.
Piestāsim Yatra aušanas centrā.
Nakts viesnīcā Bumtangā.
Viesnīca Jakar Village Lodge
http://www.hotel.bt/hotels-in-bumthang/jakar-village-lodge/?ctab=hfns

9.diena. 28.09.2020.
Pirmdiena
Brokastis, pusdienas un vakariņas.
Pārgājiens Bumtangas ielejā - pa skaistām pļavām ar skatu uz Bumtangas ieleju no Phephela
pārejas (3360 m.v.j.l.), pārgājiena augstākā punkta, tad gar Tang Chu upi, kuras krastos atrodas Tang
Rinpoche Thakhang - klosteris, kas apvīts daudzām leģendām. Tālāk ceļs ved uz Degošo ezeru
(Mebar Tsho) un Ogienčolingas pili, kurā izvietojies vienīgais privātais muzejs valstī, kurā var
iepazīties ar visu veidu tautas mākslas darinājumiem.
Pusdienas un vakariņas pie vietējiem zemniekiem.
Nakts viesnīcā Bumtangā.
10.diena. 29.09.2020.
Otrdiena
Brokstis, pusdienas un vakariņas.
Bumthang - Probjikha
Tangbi Mani festivāla 2.diena Bumtangā. Tas ir viens no slavenākajiem festivāliem Chokhor ielejā
pie Thangbi Lhakhang tempļa. Te redzēsim visslavenāko uguns deju Mewang (svētīšana ar uguni).
Sanākušie apmeklētāji lec pār ugunskuru 3 reizes, atbrīvojot sevi no grēkiem un ļaunām darbībam,
iegūstot aizsardzību pret visu ļauno uz veselu gadu. Uz festivālu sanāk butānieši no visiem
apkārtējiem ciemiem savās vislabākajās svētku drēbēs, šī būs lieliska iespēja tikties. Pastāv
ticējums, ka festivāls nes laimi, labu ražu un pārticību dalībniekiem.

Brauciens atpaļ līdz Pele La pārejai (3420m.v.j.l.), no kuras paveras skats uz Melno kalnu grēdu, no
seniem laikiem tā tiek uzskatīta par robežu starp rietumiem un austrumiem. Ceļā piestāsim ielejā ar
reti sastopamajām slavenajām melnkaklainajām dzērvēm. Gangtey ciemats (3000 m.v.j.l.), kuras
iedzīvotāji ir 50 šeit apmetušos mūku pēcteči.
Pusdienas un vakariņas pie vietējiem iedzīvotājiem.
Viesnīca Probjikhas ielejā.
Viesnīca RKPO Green Resort
http://www.greenresortrkpo.com/

11.diena. 30.09.2020.
Trešdiena
Brokastis, pusdienas un vakariņas.
Phobjikha - Thimphu
Gangtey Tseču festivāls notiek Gangtey klosterī, kas atrodas kalnā ar plašu skatu uz Phobjikhas
ieleju.
Festivāla pēdējā diena ar reliģiskām dejām, kuras laikā tiek izkārta īpaša Tangha - reliģisks
zīmējums par domāšanas un uzskatu atbrīvošanas tēmu. Šai festivālā redzēsim svēto masku dejas,
no kurām dažas ir raksturīgas tikai Gangtey. Festivāls noslēdzas ar svētīšanu gudrībai un spēkam.
Brauciens Thimphu virzienā. Simtokha Dzongs – vecākais Dzongs, ko dibinājis 1629.gadā Butānas
valsts dibinātājs Zhabdrung Ngawang Namgyal. Vārds Simtokha tukojumā nozīmē Dēmonu
virsotne. Leģenda vēsta, ka tas celts, lai pakļautu dēmonus un pasargātu ieleju no tiem. Dzonga
tornim ir 12 šķautnes un tas atrodas vitāli nozīmīgā stratēģiskā vietā.
Pārbrauciens Phobjikha -Timpu 135 km, 4 stundas.
Viesnīca Norbuling Thimphu.
http://www.hotelnorbuling.com/

12.diena. 1.10.2020.
Cetutdiena
Brokastis, pusdienas un vakariņas.
Thimhu-Paro, 55 km, 1,5 stundas
No Thimpu pārbrauciens uz Tīģerligzdas kāpiena sākumpunktu.
Gājiens uz Tīģerligzdu 5-6 stundas.
Taktsang Goemba - Tīģerligzdas templis, to bieži lieto kā Butānas simbolu, Butānas visslavenākais
templis, piekļāvies 900m augstai klintij, nosaukums radies no leģendas par Guru Rinpoče, kas te
ieradies tīģera mugurā un meditējis.
Pēcpusdienā Paro Rimpong Dzong apmeklējums, ko cēlis 17.gs. Butānas dibinātājs Shabdrung
Ngawang Namgyel. Šobrīd klosterī mitinās ap 200 mūku.
Vakarā tradicionālais Butānas SPA apmeklējums, piedalīšanās tā gatvošanā, un vakariņas pie
vietējiem zemniekiem ar vietējā alkohola aras nobaudīšanu.
Viesnīca Tiger Nest Resort Paro.
http://www.tigernestresort.com/new/
13.diena. 2.10.2020.
Piektdiena
Brokastis, pusdienas vakariņas.
Pēc brokastīm lidojums Paro-Katmandu.
Ekskursija Katmandu. Durbana laukums - UNESKO pasaules mantojuma sarakstā, Kumari Bahal
– dzīvā dieviete skaistas meitenes personā parādās no rītiem laikā no 9-11, bet gaidot var apskatīt
visskaistāko trīsstāvu iekšpagalmu Nepālā, rotātu ar izsmalcinātiem kokgriezumiem. Interesantās
un monumentiem, tempļiem pārbagātās sānu ieliņas jāapskata katram pašam savā noskaņā.
Thamel rajons – ieprkumiem un suvenīriem, īsta paradīze tūristiem pirms brauciena mājup!

Viesnīca Katmandu.
Manang hotel
http://www.hotelmanang.com/#

14.diena. 3.10.2020.
Svētdiena
Agri no rīta ap plkst.5:00 transfērs uz lidostu Katmandu.
Reģistrēšanās reisam Katmandu – Stambula.
Lidojums Katmandu – Stambula
07:40 – 12:55
Lidojums Stambula – Rīga
15:30 – 18:30

Brauciena cena EUR 4732,Piemaksa par vienvietīgu numuru EUR 500,Piesakoties pirmā iemaksa EUR 1200,Atlikums līdz 01.08.2020

Brauciena cenā ietverts:
 lidojums Rīga – Katmandu - Rīga
 lidojums Katmandu – Paro
 lidojums Paro Katmandu
 dzīvošana 3 un 4 zvaigžņu viesnīcās
 brokastis, pusdienas un vakariņas
 visas apskates ekskursijas
 vietējais gids angļu valodā
 grupas vadītājs no Latvijas
 Nepālas un Butānas vīzas noformēšana
 Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana
Brauciena cenā nav ietverts:
*
personīgie izdevumi
*
dzeramnaudas personālam
*
foto un video atļaujas atsevišķos objektos
Anniņmuižas bulvāris 54-64
LV-1069 Rīga
maris@digitours.lv
29405500

