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 14.11. – 27.11. 14 dienas EUR 1545 
diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 14.11. 

Rīga – Delhi  

nakts lidmašīnā 

• 10.00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 12.05 – 16.05 lidojums Rīga – Stambula 

• 20.50 lidojums Stambula – Deli  

otrdiena, 15.11. 

Delhi 

 

 

 

 
***viesnīca Deli 

• 05.15 ielidošana Deli, robežas formalitātes un brokastis 

• ekskursija pa Veco Deli un Jauno Deli 

• Deli – Indijas galvaspilsēta un kontrastu pilsēta. Kņadas pilnā Deli vecpilsēta ir trauksmaina, 

eksotiska un putekļaina, bet Jaunā Deli pēc Indijas standartiem pārsteidzoši eleganta un sakopta 

• Jama Masjid mošeja – vislielākā Indijā. Te vienlaicīgi var kopā sanākt vairāk nekā 25 000 lūdzēju. 

Šo arhitektūras brīnumdarbu pasūtīja šahs Džahans – tas pats, kurš lika būvēt Tadžmahalas pili. 

• Gurudwara Bangla Sahib tempļa komplekss – sikhu reliģijas galvenais centrs Deli 

trešdiena, 16.11. 

Delhi – Agra 
 

 

 
***viesnīca Agrā 

• pārbrauciens uz Agru (210 km) 

• Tadžmahalas pils – 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. 

ceturtdiena, 17.11. 

Agra – Jaipur 

 

 

 

***+viesnīca Džaipūrā 

• pārbrauciens uz Džaipuru (250 km), pa ceļam apskatot Fatehpur Sikri 

• UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Fatehpur Sikri – izcili saglabājusies 

sarkanā smilšakmens pilsēta, ko dibinājis varenais imperators Akbars kā savu galvaspilsētu. 

Mēģināsim uzburt tā laika greznā galma ainas, kad Indija dominēja Āzijas kontinentā. 

• Džaipūra – 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.  

piektdiena, 18.11. 

 Jaipur – Ranthambore 

 

 

 

***viesnīca pie 

Ranthambore parka 

• Džaipuras ekstravagantā Jantar Mantar observatorija, kuru Radžputu karalis atklāja 1734. gadā 

• 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 

• pēcpusdienā izbrauciens ar speciāliem, atvērta tipa safari busiņiem (canter) pa savannu 

vērojot un iepazīstoties ar parka daudzveidīgo dzīvnieku un augu valsti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 19.11. 

Ranthambore - Udaipur 

 

***viesnīca Udaipurā 

• garš pārbrauciens uz Udaipuru (430 km), pa ceļam apskatot Čitorgaru  

• ar ļoti trauksmainu vēsturi apvītais Čitorgaras forts – vislielākais un visinteresantākais forts Indijā. 

Tas izveidots, jau tālajā 8. gs. un 834 gadus kalpoja kā Mewar valdnieku galvaspilsēta. 84 ūdens 

rezervuāru dēļ, to dēvēja par Ūdens fortu. Lai iekļūtu šajā Mewar citadelē ir jāšķērso 7 masīvi vārti 

svētdiena, 20.11. 

 Udaipur 
 

***viesnīca Udaipurā 

• pilnas dienas ekskursija pa Udaipuru 

• Radžastānas pērle un Indijas romantiskākā pilsēta – Udaipura. Tās ezeros, kā kuģi dreifē baltas 

pilis, bet krastos noekurojušās balsinātas muižas un svētnīcas, apstiprinot Udaipuras iesauku - Baltā 
pilsēta. Udaipuras ekskursijas kulminācija būs izbrauciens ar laivu pa romantisko Pichola ezeru 

pirmdiena, 21.11. 

Udaipur – Ranakpur 
– Jodhpur 

***+viesnīca 

Džodpurā 

• pārbrauciens uz Džodpuru (265 km), pa ceļam apskatot Ranakpuru un Bishnoi ciemu 

• Radžastānas arhitektūras mākslas darbs – Ranakpuras Džainu templis – viens no pieciem Džainu 

reliģijas centriem ir arī viens no skaistākajiem tempļu kompleksiem Indijas subkontinentā 

• tradicionālā Bishnoi ciematiņa apmeklējums, kur iezemiešu būdiņas vairāk atgādina Āfrikā 

redzētās. Bishnoi ļaudis ir izslavēti ar podnieku un audēju prasmi paaudžu paaudzēs 

otrdiena, 22.11. 

Jodhpur – Jaisalmer 
 

 
 

***+viesnīca 

Džaisalmerā 

• mūsdienās otrā lielākā Radžastānas pilsēta, Tāras tuksneša citadele Džodpura jeb Zilā pilsēta. 

Astoņas ielas savieno ieleju ar pilsētu, kas lepni izvietojusies kalnā aiz 10 km gara, labi nocietināta 

smilšakmens mūra. 12. gs. Džodpura, savulaik dēvēta par Nāves zemi, bija varenākā Radžastānas 

pilsēta, ar mistisku senvēsturi un savdabīgām, zili krāsotām ēku fasādēm. 

• varenais pilsētas dibinātāja Rao Jodha 15. gs. celtais Mehrangarh cietoksnis un baltā marmora 

kenotāfs Jaswant Thada, kas celts 19. gs. pilsētas valdnieku drosmes un augstsirdības piemiņai 

• pēcpusdienā garš pārbrauciens uz Džaisalmeru (290 km) 

trešdiena, 23.11. 

Jaisalmer 

 
 

 
 

***+viesnīca 

Džaisalmerā 

• Zelta pilsēta Džaisalmera – 12. gs. celtā Tāras tuksneša citadele ar unikālo dzeltenā smilšakmens 

arhitektūru pilsētas cietokšņu torņos ir dzīvs piemērs gluži kā no Arābu nakts pasaku stāstiem. 

Pilsētas zeltainās krāsas jebkurā diennakts laikā rada spilgtu saulrieta krāsu iespaidu. Senos laikos 

Džaisalmera bija stratēģiski nozīmīga tirdzniecības pilsēta, caur kuru veda galvenie karavānu ceļi. 

Turīgie pilsētas iedzīvotāji un tirgotāji cēla krāšņas savrupmājas ar grezniem kokgriezumiem un 

smalkiem smilšakmens rotājumiem. Pilsētas apskate, pēc tam brīvais laiks paklaiņot pa vecpilsētu 

• gājiens ar kamieļiem Tāras tuksneša kāpās. Radžastāniešu lepnums un pieķeršanās kamieļiem ir 

acīmredzama tuksnešu gadatirgos, kur kamieļi tiek izrādīti greznos apmetņos ar krāsainiem pušķiem 

ceturtdiena, 24.11. 

Jaisalmer – Bikaner 
 

 

 

 
 

****viesnīca 

Bikanerā - iekārtota 

Maharadžu pilī 

• garš pārbrauciens uz Bikaneru (320 km)  
• Bikanera – viena no iespaidīgākajām Radžastānas vēsturiskajām tuksneša karalistēm. Džodpuras 

dibinātāja pēctecis Rao Bikaji atklāja šo Radžastānas ziemeļdaļas tuksneša pilsētu 1488. gadā. 

Līdzīgi citām Radžastānas pilsētām Bikaneras vecpilsētu iekļauj augstas, robotas cietokšņa sienas 

ar vārtiem senajiem kamieļu karvānu ceļiem. Bikanera allaž bijusi nozīmīgs kamieļu audzēšanas 

un tirdzniecības centrs starp Rietumāziju un Āfriku, un mājvieta neparastajam Žurku templim 

• krāšņais Junagarh cietoksnis – aiz 986 m garās smilšakmens aizsargsienas atrodas, iespējams, 

vislabāk saglabājies un orģinālāk dekorētais Radžastānas cietoksnis ar pilīm, tempļiem, 

paviljoniem, grezniem Austrumu interjeriem 

• nakti pavadīsim ar šiku, nakšņojot glaunā, Austrumu viesnīcā, kas izveidota Maharadžu pilī 

piektdiena, 25.11. 

Bikaner – Mandawa 

 

***viesnīca 

Mandavā 

• pārbrauciens uz Mandavu (200 km) 

• 18. gs. tirgotāju pilsētas Mandavas apskate – unikālā pilsētas arhitektūra ar krāšņiem, oriģināli 

spilgtās krāsās krāsotiem haveli pilsētas namiem rada eksotisku vietējo gaisotni. Galvenie koka 

vārti ieved šaurās ieliņās un īpaši veidotajos pagalmiņos, kas simbolizē indiešu sievietes 

noslēpumaino privāto pasauli, kā arī pasargā no nežēlīgā karstuma vasaras svelmē 

sestdiena, 26.11. 

Mandawa – Delhi  

 
***viesnīca Deli 

• garš pārbrauciens uz Deli (275 km) 

• Qutub Minar – UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautais tornis, kura augstums ir 

73 metri, tika uzcelts 12. gs beigās kā musulmaņu valdnieku uzvaras simbols pār pēdējo hinduistu 

karalisti. Ultramodernais Lotosa (Bhai) templis – viena svētnīca visu reliģiju pārstāvjiem  

svētdiena, 27.11. 

Delhi – Rīga  
• 06.55 – 11.30 lidojums Deli – Stambula 

• 15.55 – 18.00 lidojums Stambula – Rīga   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



 Piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 295 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Stambula – Deli – Stambula – Rīga 

(ekonomiskā klase; 30 kg nododamā bagāža; ēdināšana)  

• lidostu nodokļi; tūristu autobuss ceļojuma laikā; 

• kamieļu izjāde Taras tuksnesī, laivas Pichola ezerā 

• ***, ***+ un ****viesnīcas ar brokastīm un vakariņām, 

divvietīgos numuros ar WC/dušu (kopā 12 naktis)  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates 

objektos un safari Ranthambore nacionālajā parkā 

• grupas vadītāja un vietējā gida pakalpojumi; Indijas vīza 

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• personīgie izdevumi; pusdienas; 

• ieejas maksa izklaides vietās, muzejos 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 60 eiro apmērā, kas jāsamaksā tiešajiem pakalpojumu 

sniedzējiem Indijā 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 400  30.06. EUR 600  14.09. atlikusī summa 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 30.06. pēc 30.06. pēc 14.09. 

zaudētā summa EUR 200  EUR 600  visa summa 

• iemaksāto summu līdz 10.10. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīzas 
Vīzas noformēšanai nepieciešami sekojoši dokumenti,  

kas iesniedzami IMPRO birojā līdz 10.10.  

- 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, neaizklātu seja un 

redzami pleci) 

- aizpildīta IMPRO Indijas vīzu anketa 
 

Potes 
Pasaules veselības organizācija iesaka potēties pret hepatītu A, B un 

difteriju, kā arī veikt profilakses pasākumus pret malāriju. Savlaicīgi 

konsultējieties pie speciālistiem! Latvijas Infektoloģijas centra 

vakcinācijas kabinets- Rīga, Linezera iela 3, tālr. 67014560 

! Uzmanību! Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par 

PVN” izmaiņu gadījumā,  kā arī atkarībā degvielas cenas 

pieauguma vai valūtas kursa svārstībām!   

Grupas sapulce 31. oktobrī 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā  

(pulcēšanās vestibilā) 
 

  

 

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 

 


