INDIJAS ZELTA TRIJSTŪRIS
...ar Tīģeru nac. parku & Indijas Gibraltāru
2019

01.11. – 10.11.
diena, maršruts
piektdiena, 01.11.
Rīga – Delhi
nakts lidmašīnā
sestdiena, 02.11.
Delhi – Jaipur
***+viesnīca
Džaipūrā
svētdiena, 03.11.
Jaipur – Ranthambore
***viesnīca pie
Ranthambore parka
pirmdiena, 04.11.
Ranthambore NP –
Agra













***viesnīca Agrā
otrdiena, 05.11.
Agra – Fatehpur
Sikri – Agra





***viesnīca Agrā
trešdiena, 06.11.

Agra – Gwalior – Agra
***viesnīca Agrā
ceturtdiena, 07.11.
Agra – Mathura –
Delhi





***viesnīca Deli
piektdiena, 08.11.
Delhi





***viesnīca Deli






10 dienas

EUR 1195

notikumi, apskates objekti
16.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam)
18.05 – 19.20 lidojums Rīga – Helsinki
20.20 lidojums Helsinki – Deli
06.40 ielidošana Deli
pārbrauciens uz Džaipūru (250 km), pa ceļam Amberas forta apskate
Amberas cietoknis ir islāma un hindu arhitektūras sajaukums. Pakalnu ieskauts, tas spoguļojas
ezeriņā, un savā laikā patiešām bija neieņemams (cietoksni ieņemsim ziloņa mugurā vai ar džipiem).
vēlā pēcpusdienā atpūta viesnīcā. Papildus iespēja apmeklēt Jantar Mantar observatoriju (~5 EUR)
Džaipūras apskate – Radžastānas galvaspilsētu pasaulē pazīst kā Rozā pilsētu, šī krāsa
džaipuriešiem nozīmē viesmīlību. Vēju pils – visinteresantākā ēka pilsētā ar 925 lodziņiem, pa
kuriem galma dāmas varēja vērot ielas dzīvi, pašas paliekot nemanītas.
pēcpusdienā pārbrauciens uz Ranthambore nacionālo parku (180 km)
Ranthambore nacionālais parks – senā Maharadžu medību vieta, bet tagad tīģeru rezervāts. Te
gleznainajā apvidū patvērumu radušas daudzas apdraudētās sugas, tai skaitā leopards un lācis.
Parka galvenā trofeja gan ir Indijā nu jau reti sastopamais Bengālijas tīģeris, kuru ieraudzīt
Ranthambore parkā nav nemaz tik grūti, vajag tikai nelielu veiksmes devu
agrā rīta stundā izbrauciens ar speciāliem, atvērta tipa safari busiņiem (canter) pa savannu
vērojot un iepazīstoties ar parka daudzveidīgo dzīvnieku un augu valsti.
pārbrauciens Agru (275 km)
Tadžmahala mauzolejs – viennozīmīgi visskaistākais veltījums mīlestībai (attēlā). To par godu
savai mirušajai sievai cēlis šahs Džahans. Nostāsti vēsta, ka, uzzinot par mīļotās sievas nāvi,
imperators nosirmojis vienas nakts laikā… Agras forts – šis lieliskais cietoksnis, kā daudzi citi
Indijā, ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Tas ir ne tikai militārs
nocietinājums, bet vesela pilsēta pilsētā ar mošejām, zālēm, dzīvojamajām ēkām, utt.
UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Fatehpur Sikri – izcili saglabājusies
sarkanā smilšakmens pilsēta, ko dibinājis varenais imperators Akbars kā savu galvaspilsētu.
ekskursija uz iespaidīgo Gwalior Fort (125 km) – 15. gs., kalna galā celts cietoksnis, kuru mēdz
dēvēt gan par Indijas Gibraltāru, gan Skaistāko pērli Hindu cietokšņu kaklarotā! Varenā cietokšņa
10 m augstie mūri sargā tempļus un pilis, kā arī klintīs cirstās džainu reliģijas skulptūras
skaistā Man Mandir Palace – viens no labākajiem Radžputu arhitektūras paraugiem Indijā
pārbrauciens uz Deli (220 km), pa ceļam Mathuras un Vrindavanas apskate
Mathura – dieva Krišnas dzimšanas vieta un viena no septiņām Indijas svētākajām hindu pilsētām,
kas pateicoties daudzajiem tempļiem un gātiem raisa asociācijas ar Varanasi. Izbrauciens ar laivu
pa svēto Jamunas upi. Pastaiga pa Maturas vecpilsētu un gar Jamunas upes krastu-gātiem
Prem Mandir un Iskcon baltā marmora tempļi Vrindavanas pilsētiņā
Vecās Deli iepazīšana, kur tirdzniecības ieliņu labirintu pārņemusi kņada, drūzma un kaulēšanās
Jama Masjid mošeja – vislielākā Indijā. Te vienlaicīgi var kopā sanākt vairāk nekā 25 000
lūdzēju. Šo arhitektūras brīnumdarbu pasūtīja Šahs Džahans – tas pats, kurš uzbūvēja Tadžmahalu.
viena no nozīmīgākajām sikhu svētnīcām pasaulē – Bangla Sahib Gurdwara tempļa komplekss
ultramodernais Lotosa (Bhai) tempļis – viena svētnīca visu reliģiju pārstāvjiem
New Delhi jeb pilsētas jaunākās daļas apskate ar Deli simboliem Indijas vārtiem un Parlamentu
Raj Gath – memoriāls visdižākajam no visiem indiešiem – Mahatmam Gandi

diena, maršruts
sestdiena, 09.11.
Delhi
***viesnīca Deli
svētdiena, 10.11.
Delhi – Rīga









notikumi, apskates objekti
 brīva diena Deli (ekskursijas par papildus samaksu): katrs var izvēlēties to, kas sirdij tuvāks vai
tā būtu atpūta, iepirkšanās, ajūrvēdas procedūra, jaunuzceltais Akšardam tempļu komplekss ar
mūzikālo strūklaku šovu; vai ekskursija uz Humajuna mauzoleju un Qutub Minar kompleksu
 10.35 – 14.45 lidojums Deli – Helsinki
 16.25 – 17.35 lidojums Helsinki – Rīga

Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 230
Ceļazīmes cenā ietilpst
lidojums Rīga – Helsinki – Deli – Helsinki – Rīga
lidostu nodokļi; autobuss ceļojuma laikā
*** un ***+ viesnīcas ar brokastīm
vakariņas Indijā katru dienu (izņemot 09.11. brīvo dienu)
ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos
apskates objektos un safari nacionālajā parkā
grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi
veselības apdrošināšana; Indijas vīzas
Ceļazīmes cenā neietilpst

 personīgie izdevumi; ieejas maksa izklaides vietās un apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma programmā
 dzeramnaudas un tamlīdzīgi maksājumi atbilstoši konkrētās valsts tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Klientam
jārēķinās, ka dzeramnaudas veidos papildu izmaksas vismaz 40 eiro apmērā, kas jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu
sniedzējiem Indijā

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 150
15.06.
EUR 550
01.09.
atlikusī summa
 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
līdz 15.06. pēc 15.06.
pēc 01.09.
atteikšanās datums
EUR 75
EUR 400
visa summa
zaudētā summa
 iemaksāto summu līdz 01.10. iespējams pāradresēt citai personai,
kura vēlas doties minētajā ceļojumā
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas
Vīzas noformēšanai nepieciešami sekojoši dokumenti,
kas iesniedzami IMPRO birojā līdz 01.10.
- ieskanēta pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga
vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma un kurā ir vismaz 2 tukšas
lapas sadaļā Vīzas- Impro birojā to ieskenēs;
- 2 krāsainas foto (5x5cm, bez brillēm, ar atklātu seju, redzami pleci)
- aizpildīta IMPRO Indijas vīzu anketa
Uzmanību!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim
(beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), nav derīgas ceļošanai!

Potes
Pasaules veselības organizācija iesaka potēties pret hepatītu A, B un
difteriju. Detalizētu informāciju jums sniegs Latvijas Vakcinācijas
centrā, Tallinas ielā 34, Rīga; www.vakcinacijascentrs.lv
Grupas sapulce 21. oktobrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā

! Uzmanību! Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par
PVN” izmaiņu gadījumā, kā arī atkarībā degvielas cenas
pieauguma vai valūtas kursa svārstībām!

IMPRO
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256
e-pasts: impro@impro.lv
skype: impro.info
www.impro.lv

www.draugiem.lv/impro
www.facebook.com/improcelo
www.twitter.com/impro_celo

