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(programma individuālajiem ceļotājiem ar individuālu servisu)
Rīga – Stambula
Lidojums Rīga – Stambula 14:35 – 17:30. Lidojums Stambula –
Mumbaja 18:35 – 04:15.
Mumbaja – Kočina
04:15 ielidošana Mumbajā. Transfērs uz vietējo lidostu. Lidojums
Mumbaja – Kočina. Ierašanās Kočinā – “Arābijas līča karaliene” – ostas
pilsēta Malabaras piekrastē, kur daudzu gadsimtu laikā sajaukušās
vietējo iedzīvotāju un romiešu, arābu, Eiropas civilizāciju tradīcijas, kas
piedod pilsētai īpašu kolorītu. Tikšanās ar firmas pārstāvi. Transfērs uz
viesnīcu. Atpūta.
Vakarā apmeklēsiet Kathakali deju priekšnesumu. Kathakali ir sena
klasiskās dejas forma Keralā. Atgriešanās viesnīcā. Vakariņas.
Kočina – Kumarakoma
Brokastis. Ekskursija pilsētā. Apskatīsiet Kočinas fortu, kas atrodas
upes deltā un ir vietējais zivju zvejas centrs, Sv. Franciska baznīcu –
vecākā eiropiešu baznīca Indijā, kuru 1510.gadā uzcēla franciskāņu
mūki. Tieši no Franciska baznīcas ieviesās baznīcu zvanu zvanīšana un
kristiešu dziedājumi. Vasko da Gama sākotnēji tika apglabāts šajā
baznīcā, vēlāk viņa pīšļus pārveda uz Portugāli. Apmeklēsiet XVII gs.
Holandiešu pili – kas glabā dažādus priekšmetus no valdnieku
dārgumu krātuves; 1344.gadā celto ebreju sinagogu, kas pašreizējo
izskatu ieguva XVIII gs. Tā ir viena no vecākajām sinagogām pasaulē,
īsta arhitektūras pērle: vara kolonnas, beļģu gaismekļi un ar roku
apgleznotas flīzes, starp kurām neatrast divas vienādas. Kādreiz šeit,
bēgot no spāņu inkvizīcijas, patvērumu rada jūdi, apmetās arī Sīrijas un
Persijas ebreji. Kočinas fortā iespējams skatīt ķīniešu zvejas tīklus,
kas ir seno malabaras piekrastes viesu – ķīniešu – mantojums.
Pusdienas un brīvais laiks.Transfērs uz viesnīcu Kumarakomā.
Vakariņas.
Kumarakoma
Brokastis. Kumarakoma, kas pazīstama ar saviem kanāliem, milzīgo
Vembanada ezeru un ievērojamo Kumarakomas putnu rezervātu.
Brauciens ar laivu pa kanāliem. Nesteidzīga, mierīga atpūta –
izbrauciens ar slaveno House Boat (“viesnīca – māja”) pa Vambanadas
ezeru.
Kumarakoma – Kovalama (160 km/ 4h)
Brauciens ar “House – Boat” uz Allepeju. Rajonu, pateicoties
skaistajiem kanāliem, dēvē par “Indijas Venēciju”. Brauciens gar
skaistiem ciematiem, katoļu un protestantu baznīcām, hindu tempļiem!
Vakarā ierašanās viesnīcā Kovalamā.
Kovalama
Brokastis.
Konsultācija ar ajūrvēdas ārstu un procedūras.Atpūta. Pusdienas.
Vakariņas.
Kovalama
Brokastis. Ajūrvēda. Kovalamas pludmale ir pazīstama kā “dienvidu
paradīze”, kuru apmeklē tūkstošiem tūristu, lai atpūstos, relaksētos, lai
iepazītu citādo Indiju. Pusdienas. Vakariņas.
Kovalama – Trivandruma
Pēc brokastīm ekskursija uz Trivandrumu, kas pazīstama ar garo plašo
piekrasti, lieliskām pludmalēm, vēstures pieminekļiem un bagātu
kultūras mantojumu. Keralas galvaspilsēta atrodas uz septiņiem
pauguriem netālu no okeāna. Tā ir liela un skaista pilsēta, kurā dzīvo ap
1 milj.iedzīvotāju. Apskatīsiet Padmanabhaswamy templi, kas ir
galvenā pilsētas svētvieta. Altāra daļā Višna attēlots guļam uz čūskas.
Tas ir viens no lielākajiem Višnas skulpturālajiem veidojumiem
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(augstums 5,5 m). Blakus templim ir dīķis, kurā veic apmazgāšanas
rituālu, kā arī rezidence un Maharadžas pils. Apmeklēsiet Horse pili un
Napier muzeju, kurā skatāmas bronzas statuetes, kaula darinājumi,
izšuvumi, dejotāju tērpi.
Iepirkšanās: sarī, zīds, garšvielas un citi suuvenīri! Vakarā apmeklēsiet
priekšnesumu “Kalarippayattu”, kas ir dravīdu cīņas māksla.
Kovalama
Brokastis. Izbaudām ajūrvēdas prieku. Pusdienas. Vakariņas.
Kovalama
Brokastis. Izbaudām ajūrvēdas prieku. Peldes Arābijas jūrā, saule un
atpūta. Pusdienas. Vakariņas.
Kovalama – Kanyakumari – Kovalama
Brokastis. Transfērs uz Kanyakumari. Eksursija Kanyakumari – tālākais
Indijas dienvidu punkts, kur satiekas Indijas okeāns, Arābijas jūra un
Bengālijas līcis. Pašā jūras krastā atrodas Kanyakumari templis, kas
celts par godu dievietei Parvati. Uz klinšu saliņas, kas atrodas netālu no
krasta, atrodas Vivekananda memoriāls, celts 1970.gadā, un
rakstnieka Thiruvalluvar 40,5 m augstā statuja. Vakariņas.
Kovalama
Brokastis. Izbaudām ajūrvēdas prieku. Peldes Arābijas jūrā, saule un
atpūta. Pusdienas. Vakariņas.
Kovalama – Trivandruma – Mumbaja
Brokastis. Transfērs uz lidostu Trivandrumā. Lidojums uz Mumbaju.
Lidostā sagaida firmas pārstāvis. Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas.
Mumbaja– Rīga
Transfērs uz lidostu. Lidojums Mumbaja – Rīga.
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* braucienu iesakām augustā – septembrī starp lietus periodiem un no decembra - martam
*pēc pieprasījuma aprēķinam cenas jebkuras kategorijas viesnīcai un jebkura tipa numuriem !
BB – cenā iekļautas brokastis, HB – cenā iekļautas brokastis un pusdienas vai vakariņas, FB – cenā
iekļautas visas ēdienreizes, AI – cenā iekļautas visas ēdienreizes, dzērieni un uzkodas.
Cenā iekļauts:











nakšņošana minētajās viesnīcās;
ēdienreizes: brokastis un vakariņas – Kočinā, Kumarakomā;
vakariņas Mumbajā;
brokastis, – Kovalamā;
brauciens ar House-boat Kumarakomā
visi transfēri un ekskursijas, kas minētas programmā;
krievu / angļu valodā runājoša gida pakalpojumi;
firmas pārstāvja pakalpojumi lidostās;
visi nodokļi.

Cenā nav iekļauts:












aviobiļetes Rīga Mumbaja – Rīga;
Indijas vīza
aviobiļetes Mumbaja – Kočina; Trivandruma – Mumbaja
apdrošināšana;
personīgie izdevumi;
ieejas maksas muzejos un citos apskates objektos pēc programmas;
Kathakali deju priekšnesums;“
Kalarippayattu”priekšnesums
brauciens ar House-boat Kumarakomā
AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv









dzeramnaudas gidiem un šoferiem
piemaksa par vienvietīgu numuru.
piemaksa par ajurvēdas procedūrām
ārstēšanās pēc ajūrvēdas sistēmas;
ēdināšana pēc ajūrvēdas sistēmas (pilna pansija);
jogas nodarbības;
krievu valodā runājoša ārsta pakalpojumi, konsultācijas.
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