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CEĻOJUMS AR INDIJAS KARALISKO VILCIENU
“THE DECCAN ODYSSEY”
MUMBAJA – RATANGIRI – SINDHUDURG – GOA – PUNA – AURANGABADA – NASHIK –
MUMBAJA
*ieteicamais ceļojuma laiks: oktobris – aprīlis
1. diena. Rīga – Stambula – Mumbaja

Lidojums

Lidojums Rīga – Stambula, Stambula – Mumbaja.
2. diena. Mumbaja
Ielidošana

Nakts
Mumbajā.

Lidostā

sagaida

firmas

pārstāvis.

Transfērs

uz

vilcienā

viesnīcu. Atpūta. Brokastis. Brīvais laiks.
Transfērs uz dzelzceļa staciju. 16:40 sākas brauciens ar vilcienu “The
Deccan Odussey” uz Ratangiri. Iekārtošanās vilciena kupejā. Vakariņas.
3. diena. Ratangiri

Nakts

07:40 ierašanās Bhoke dzelzceļa stacijā. Brokastis. Transfērs ar autobusu

vilcienā

uz Rai molu. Brauciens ar laivu līdz Jaigad fortam, kas atrodas Ratnagiri
pussalā uz klints, no kuras paveras skats uz Shastri upes ieteku Arābijas
jūrā. Transfērs ar autobusu uz Ganapatipule – vienu no skaistākajām
Konkan krasta pludmalēm. Atpūta pludmalē. Pusdienas pludmales kūrortā.
Transfērs uz Ratnagiri. Apmeklēsiet Ratnadurg fortu – ko XVI gs.
uzcēluši Bijapur sultāni, Lokmanya Tilak Smarak – kas ir slavenā Indijas
brīvības cīnītāja Lokmanya Tilak dzimtās mājas, Ratnagiri tirgs.
Atgriešanās vilcienā. 16:00 izbraukšana uz Sindhudurg. Vakariņas.
4. diena. Sindhudurg

Nakts

08:25 ierašanās Sindhudurg Nagari dzelzceļa stacijā. Brokastis. Transfērs ar

vilcienā

autobusu uz Malvan ostu. Brauciens ar laivu līdz Sindhudurg jūras
fortam. Transfērs uz Tarkah pludmales kūrortu. Atpūta pludmalē.
Pusdienas. Laivu kruīzs pa Tarkarh līci līdz Kalsa molam.
Transfērs ar autobusu uz Sawantwadi. Iepirkšanās Shilpragramā –
amatnieku ciemā. Atgriešanās vilcienā. 20:00 izbraukšana uz Karmali.
Vakariņas.
5. diena. Goa

Nakts

07:30 ierašanās Karmali dzelzceļa stacijā. Brokastis. Transfērs ar autobusu

vilcienā

uz Veco Goa – kas reiz bijusi Portugāles austrumu valdījumu fantastiski
bagātā galvaspilsēta, atgādinās par dižo atklājumu laikmetu, kad šajā
piekrastē sastapās divas atšķirīgas kultūras – portugāļu un indiešu – kas
dāvāja pasaulei unikālu arhitektūru, mūziku un dzīvesveidu. Apskatīsiet
Jēzus baziliku, St.Francis of Assissi baznīcu, Goa muzeju.
Transfērs uz Pandžimu – mūsdienīga štata galvaspilsēta, kas slavena ar
austrumniecisko kolorītu un suvenīru veikaliņiemu. Pusdienas “Fort Aguada
Beach Resort”. Apmeklēsiet palmu ieskauto

Dona Paula pludmali.

Atgriešanās vilcienā. 17:15 izbraukšana uz Punu. Vakariņas.
6. diena. Puna
08:15

Nakts
ierašanās Punā – Maharashtra štata kultūras galvaspilsēta.

Brokastis. Transfērs ar autobusu uz Kelkar muzeju, kas glabā daudzus
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XVII – XIX gs. mākslas darbus. Šeit atrodas arī viens no lielākajiem
meditācijas centriem – Ošo ašrams.
Pusdienas viesnīcā “Hotel Le Meridian”. Apmeklēsiet Tribal muzeju, kas
glabā apmērām 1980 dažādas vēstures liecības par vietējām ciltīm.
Apmeklēsiet Aga Khan pili, kurā atrodas arī muzejs, kas veltīts Gandhi
ģimenei. Apmeklēsiet Shaniwarwadas mūzikas un gaismas šovu.
Atgriešanās vilcienā. 15:00 izbraukšana uz Aurangabadu. Vakariņas.
7. diena. Aurangabada
08:30

ierašanās Aurangabadā. Brokastis. Transfērs ar autobusu uz

Nakts
vilcienā

vēsturisko Daulatabad fortu. Apmeklēsiet Ellora alas, kas iekļautas
pasaules kultūras mantojumu sarakstā un kurās atrodas apmēram 34 alu
tempļi, veltīti hiduismam, budismam, džainismam.
Pusdienas viesnīcā “Taj Hotel”. Apmeklēsiet Shivaji muzeju, kas glabā
dažādas vērtslietas no Maratha impērijas laikiem. Tālāk apmeklēsiet Bibi
Ka Maqbara mauzoleju, ko 1679.gadā uzcēla princis Azam Shah savas
mātes piemiņai. Bibi Ka Maqbara mauzoleja dizains lielā mērā ir balstīts uz
Tadžmahala mauzoleju Agrā. Atgriešanās vilcienā. 18:00 izbraukšana uz
Jalgaon. Vakariņas.
8. diena. Ajanta alas & Nashik
08:00

ierašanās Jalgaon dzelzceļa stacijā. Brokastis. Ar autobusu tālāk

Nakts
vilcienā

dosieties uz Ajanta alām, kas ir arhitektūras brīnums un iekļauts UNESCO
pasaules mantojumu sarakstā. Ajanta alās aplūkojami neskaitāmi budisma
reliģiskās mākslas meistardarbi, un tās tiek uzskatītas par vienu no
labākajiem šāda veida arhitektūras paraugiem. Transfērs uz Bhusawal
dzelzceļa staciju. Brauciens uz Nashik. Apmeklēsiet Panchawati Ghat un
Sula vīna darītavu.
Atgriešanās vilcienā. 22:30 izbraukšana uz Mumbaju. Vakariņas.
9. diena. Mumbaja
08:15 ierašanās Mumbajā. Brokastis. Transfērs uz viesnīcu. Brīvais laiks.

Viesnīca
Mumbajā

Nakšņošana Mumbajā.
10.
diena.

Mumbaja – Stambula – Rīga
Transfērs uz lidostu. Lidojums Mumbaja – Stambula, Stambula – Rīga.

Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma un ir atkarīga no brauciena laika un
izvēlētās kupejas kategorijas.
Ceļojuma cenā iekļauts:
- nakšņošana vilcienā “The Deccan Odysesey”;
- ēdienreizes kā minēts programmā;
- ekskursijas;
- transfēri;
- ieejas maksas apskates objektos.
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
- aviobiļetes Rīga – Stambula – Mumbaja – Stambula – Rīga;
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- nakšņošana Mumbajas viesnīcā;
- Indijas vīza;
- vietējie nodokļi;
- apdrošināšana;
- personīgie izdevumi, dzeramnaudas.
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