2019. gada 16. – 27. janvāris
Tadžmahals, Zelta trijstūris, Goa, Deli, karijs, ziloņi, govis, hindu tempļi,
indiešu mūzika, krāsas, garšas, smaržas, haoss un harmonija vienuviet… Tā ir
Indija!!
Pirmais iespaids par Indiju var nebūt patīkams, tomēr uzmanību no valdošās
nabadzības novērš valsts krāšņā kultūra, vēsturiskās celtnes un patiesi draudzīgie un viesmīlīgie
indieši!
1.diena, 16. janvāris Rīga – Stambula – Deli
Lidojums reiss Rīga – Stambula 12:55 - 16:50
Lidojums Stambula – Deli 20:55 – 05:15 +1
2.diena, 17. janvāris Deli
Plkst. 05:15 ierašanās Deli. Vīzas formalitāšu nokārtošana.
Lidostā satikšanās ar gidu un transfērs uz 5* viesnīcu „The Suryaa”.
http://www.thesuryaa.com/ Brīvais laiks atpūtai pēc lidojuma. Pusdienas.
Pēcpusdienā iepazīšanās ar Indijas galvaspilsētu – Deli. Ekskursija New Delhi. Apskatīsim Qutab
minaretu - tas ir pasaulē augstākais ķieģeļu minarets un slejas 72,5 m augstumā. Qutab minaretu,
iedvesmojoties no paraugiem Afganistānā, 12. gadsimtā lika uzcelt pirmais musulmaņu valdnieks
Indijā – Qutbuddin Aibak. Blakus apskatāms Dzelzs pīlārs, kas datējams ar 4.
gadsimtu un uz kura apskatāmi Sanskrita uzraksti Gupta stilā. Humayun
mauzolejs – brīnišķīgs agrīnās mogulu arhitektūras paraugs, ko otrajam mogulu
valdniekam cēlusi viņa sieva. Indijas vārti – ap 40 metru augsta akmens arka, kas
tikusi uzcelta par godu Pirmajā Pasaules karā bojā gājušajiem Indijas kareivjiem.
Tālāk no Indijas vārtiem ceļš ved uz Parlamenta ēku un prezidenta rezidenci.
Brīvais laiks. Vakariņas vietējā restorānā un nakts viesnīcā.
3.diena, 18. janvāris Deli - Agra
Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm dosimies iepazīt Deli pilsētas senāko daļu – Old Delhi. Viens no
ievērojamākajiem objektiem ir Sarkanais Forts – valdnieka šaha Džahana
celtais cietoksnis, kas pildīja pilsētas aizsarg funkcijas. Netālu no cietokšņa
atrodas Jama Masjid (Piektdienas mošeja), kuru arī ir cēlis šahs Džahans.
Jama Masjid ir viena no lielākajām mošejām Indijā – tās iekšpagalmā
iespējams uzņemt līdz 25 tūkstošiem dievlūdzēju. Pie mošejas sākas arī
pilsētas centrālā tirdzniecības iela – Chandni Chowk, kurā iespējams
apmeklēt daudzus veikalus un tirdziņus. Pēcpusdienā pārbrauciens uz
Agru – 203 km. Ierašanās Agrā, iekārtošanās viesnīcā. Vakariņas.
Viesnīca Four Points by
http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/photos/index.html?propertyID=3944

4.diena, 19. janvāris Agra
Brokastis viesnīcā.
Iepazīšanās ar Sikandras pilsētiņu, kas atrodas 8 km pirms Agras.
Pilsētiņa ievērojama ar skaisto imperatora Akbara Lielā mauzoleju.
Saskaņā ar tatāru tautas tradīcijām mauzoleju imperators Akbars
projektēja vēl savas dzīves laikā, bet pēc viņa nāves mauzoleja
celtniecību pabeidza viņa dēls.
Pēcpusdienā ekskursija uz vienu no 8 pasaules brīnumiem - Tadžmahalu. Tadžmahals un tā dārzs
ir ievērojami ar savu nevainojamo simetriju un nereti tiek dēvēts par „Mīlestības templi”, jo
valdnieks Džahans to uzcēla savas mīļotās sievas Mumtaz Mahal piemiņai. Viņš cerēja, ka tas kļūs
par visu apbrīnotu arhitektūras šedevru un viņa cerības ir pilnībā piepildījušās, jo ik gadu apskatīt
Tadžmahalu ierodas tūristi no visas pasaules. Tadžmahals tulkojumā nozīmē „piļu kronis” un šajā
„kronī” ir iestrādāti 43 dažādu veidu dārgakmeņi un pusdārgakmeņi.
Apmeklēsim arī Agras fortu – cietoksni, kura kompleksā ietilpst
vairākas pilis, mošejas un dārzi. Ilgu laiku Agras forts ir kalpojusi kā
Indijas valdnieku rezidence, no kurienes tika pārvaldīta valsts.
Vakariņas un nakts viesnīcā.

5.diena, 20. Janvāris Agra – Fatehpur Sikri – Džaipura
Brokastis viesnīcā.
Pēc brokastīm došanās ceļā uz aptuveni 40 km attālo „pamesto pilsētu” - Fatehpur Sikri. Pilsēta,
pēc valdnieka Akbara rīkojuma, tika uzcelta 16. gadsimtā un kalpoja kā valdnieka rezidence, taču
ūdens trūkuma dēļ pēc 14 gadiem tika pamesta. Lai arī pilsēta nav apdzīvota, tās sarkanā
smilšakmens celtnes ir iecienītas tūristu vidū – pilsētā apskatāmas vairākas mošejas, valdnieku
rezidences, kā arī šeiha Salima Christi kapa vieta.
Tālāk dosimies uz Rajasthan provinces galvaspilsētu Džaipuru, kas pazīstama
arī kā „Rozā pilsēta”. Iekārtošanās viesnīcā Courtyard by Marriott
http://www.marriott.com/hotels/travel/jaimc-jaipur-marriott-hotel/
Pēcpusdienā brīvais laiks, individuālām pastaigām, kā arī lai izbaudītu
Džaipuras kņadu, cilvēku burzmu pilsētas ielās, kā arī kaulēšanos suvenīru
veikalos. Vakariņas un nakts viesnīcā.
6.diena, 21. janvāris Džaipura
Brokastis viesnīcā.
Šodien iepazīsim Džaipuru un apskatīsim skaistākās vietas – Amber fortu,
Džaipuras pili, Džantar Mantar, Vēju pili…Lai sasniegtu Amber fortu, kas
atrodas kalna virsotnē, dosimies kalnā ziloņu mugurās. Forta kompleksā
ietilpst publiskās un privātās audiences halles, Spoguļu zāle, vairākas
rezidences, kas atspoguļo antīko Rajput arhitektūru.
Pēc pusdienām apskatīsim Džaipuras pili, kas ilgu laiku kalpojusi kā
valdnieku rezidence, bet šobrīd daļā pils ir iekārtots muzejs, kurā apskatāma
bagātīga paklāju, skulptūru un ierošu kolekcija.
Džantar Mantar – astronomijas un astroloģijas observatorija, ko 18. gadsimtā
uzcēlis Maharadža Jai Singh. Šī ir vislabāk saglabājusies observatorija visā
Indijā.

Vēju pils (Hawa Mahal) – 18. gadsimtā no rozā un sarkanā smilšakmens celta ēka, kas kalpoja kā
vieta, no kurienes karaliskās dzimtas pārstāvēm bija iespēja pavērot, kas notiek pilsētas ielās, bet
pašām palikt nepamanītām. Ēkas fasādē šim nolūkam ir 953 mazi lodziņi un caurvēja dēļ, kas caur
tiem rodas, šī ēka tiek dēvēta par Vēju pili.
Vakariņas un nakts viesnīcā.
7.diena, 22. janvāris Džaipura – Mumbai (Bombeja) – Goa
Brokastis viesnīcā.
Pēc brokastīm transfērs uz Džaipuras lidostu. Reiss Džaipura –
Mumbai – Goa.Transfērs no Goa lidostas uz kūrortviesnīcu Hotel
Cidade Goa. http://www.cidadedegoa.com/ Brīvais laiks – iespējams
relaksēties viesnīcas teritorijā vai baudīt laisku atpūtu pludmalē.
Pusdienas un vakariņas viesnīcā. Nakts viesnīcā.
8.diena, 23. janvāris Goa
Brokastis, pusdienas, vakariņas viesnīcā.
Brīva diena atpūtai Goa pludmalē. Nakts viesnīcā.
9.diena, 24. janvāris Goa
Brokastis, pusdienas, vakariņas viesnīcā.
Brīva diena atpūtai Goa pludmalē. Nakts viesnīcā.
10.diena, 25. janvāris Goa
Brokastis, pusdienas, vakariņas viesnīcā.
Brīva diena atpūtai Goa pludmalē. Nakts viesnīcā.

Goa - šī nelielā pilsēta izvietojusies gar Indijas
okeāna Konkanas piekrasti, aptver 3 702
kvadrātkilometrus un sastāv no diviem
rajoniem - Ziemeļu un Dienvidu Goa. Pilsētas
atšķirīgais kultūras mantojums ir tās ilgā
koloniālā pagātne. Šodien Goa ir viena no
Indijas populārākajām
atpūtas galamērķiem ar idilliskām pludmalēm,
sulīgiem rīsu laukiem, kokosriekstu
plantācijām un ciematiem, kas izvietojušies gar
okeāna piekrasti.

11.diena, 26. janvāris Goa – Mumbai (Bombeja)
Brokastis viesnīcā.
Lidojums: Goa – Mumbai. Transfērs uz viesnīcu Fariyas.
https://www.fariyas.com/hotel-in-mumbai/
Mumbai pilsēta, kas agrāk bija pazīstama ar nosaukumu „Bombeja” ir
Maharashtra provinces galvaspilsēta un Indijas finanšu un industriālais
centrs. Caur Mumbai ostu tiek transportēta puse no visām Indijas kravām. Ar
iedzīvotāju skaitu, kas pārsniedz 13,6 miljonus cilvēku Mumbai ir viena no
visapdzīvotākajām pilsētām pasaulē. Mumbai ir ekonomiski attīstīta un
strauji augoša pilsēta, tādēļ Indijas iedzīvotāji no visiem Indijas
reģioniem mēro tālu ceļu un labprāt pārvācas uz dzīvi šeit. Vakaros šī
pilsēta izskatās viskrāšņāk, kad, mošejas atspīd debesskrāpju gaismās.
Iepazīšanās ar Velsas prinča muzeju, Indijas vārti – 26 m augsta bazalta
arka, kas atrodas pilsētas krastmalā, Arābu jūras krastā. Šis iespaidīgais
arhitektūras piemineklis ir pirmais, kas sveic tūristus, kas pilsētā ierodas
no jūras puses, pilsētas elitārā promenāde – Marine Drive. Promenāde
vijas starp Arābu jūras piekrasti un pilsētas debesskrāpjiem, un to ieskauj
palmu audze. Promenāde tiek dēvēta arī par „Karalienes kaklarotu”,
jo skatoties no augšas nakts melnumā degošo laternu gaismas izskatās pēc pērļu virtenes. Vakariņas
un nakts viesnīcā.

12.diena, 27. Janvāris Mumbai – Stambula
Naktī ap 4:00 transfērs uz lidostu.
Lidojums: Mumbai – Stambula 06:55 11:35
Lidojums: Stambula – Rīga 15:30 – 17:40

– Rīga

Brauciena cena 1 personai:
EUR 987,- un USD 2197,Piesakoties pirmās iemaksas EUR 300,- un USD 500,-

Brauciena cenā iekļauts:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aviobiļete Rīga – Stambula – Deli; Mumbaja - Stambula – Rīga;
Vietējie pārlidojumi Džaipura – Mumbai – Goa – Mumbai;
Lidostu nodokļi un pasažieru nodevas;
Transfēri un komfortabls autobuss;
Nakšņošana 4* un 5 *viesnīcās;
Brokastis un vakariņas tūres laikā;
Viss iekļauts atpūtas dienā Goa;
Ieejas maksas programmā minētajos apskates objektos;
Grupas vadītājs visa ceļojuma laikā;
Krieviski runājošu vietējo gidu pakalpojumi;
Medicīniskā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem;
Indijas vīza;

Papildus izmaksas:
o Dzeramnaudas;
o Personiskie izdevumi;

Skolas iela 30-2, Rīga
Tel: 67223112
GSM: 26433302, 29405500
E-pasts: digitours@digitours.lv
Web: www.digitours.lv

