
CEĻOJUMS AR INDIJAS KARALISKO VILCIENU
“THE PALACE ON WHEELS”

DELI – DŽAIPURA – JAISALMER – DŽODPURA – SAWAI MADHOPUR – CHITTORGARH –

UDAIPURA – BHARATPURA – AGRA – DELI 

*ieteicamais ceļojuma laiks: oktobris – aprīlis 

1. diena. Rīga – Stambula – Deli 

Lidojums Rīga – Stambula, Stambula – Deli. 
Lidojums

2. diena. Deli

Ielidošana  Deli.  Lidostā  sagaida  firmas  pārstāvis.  Transfērs  uz  viesnīcu.
Atpūta. Brokastis. Brīvais laiks. Transfērs uz dzelzceļa staciju. 17:45 sākas
brauciens ar vilcienu “The Palace on Wheels” uz Džaipuru. Iekārtošanās
vilciena kupejā. 20:00 vakariņas. 

Nakts
vilcienā

3. diena. Džaipura

02:00 ierašanās Džaipurā. Brokastis. Hava Mahal jeb Vēju pils apskate –
slavenākais Džaipuras orientieris, ēka ar vairāk nekā 900 logiem. Amber

Forta apmeklējums  11  km  attālumā  no  Džaipuras  starp  mežiem
apaugušiem  pauguriem.  Turp  iespējams  doties  ziloņa  mugurā.  Viens  no
skaistākajiem  Radžputas  arhitektūras  paraugiem,  neilgi  bija  valsts  senā
galvaspilsēta.  Oriģinālo  pili  cēlis  Radži  Singhs,  vēlāk  papildinājis  Džai
Singhs. Pusdienas “Rambagh Palace”.
Pēc pusdienām Džaipuras apskate:  pilsētas pils,  Uzvaras zāle jeb Jai

Mahal un Džantara Mantara observatorija. Pilsētas pils tagad pārveidota
par muzeju, izņemot nelielu daļu, kurā joprojām dzīvo Džaipuras karaliskā
ģimene. Atgriešanās vilcienā. 19:30 izbraukšana uz Jaisalmer. Vakariņas.

Nakts
vilcienā

4. diena. Jaisalmer

08:15 ierašanās Jaisalmer. Brokastis.  Jaisalmer – tuksnešaina pilsēta, kas
ir arī viena no eksotiskākajām Radžastānas pilsētām. Senāk bija nozīmgs
tirdzniecības  centrs,  pateicoties  savam  ģeogrāfiskajam  novietojumam.
Pilsēta ir salvena ar savu Zelta fortu, kas celts no dzeltenā smilšakmens.
Pusdienas  vilcienā.  Pēc  pusdienām  iesakam  doties  izbraukumā  ar

kamieļiem pa  smilšu  kāpām  vai  arī  baudīt  kultūras  programmas

Jaisalmer viesnīcā. Atgriešanās vilcienā. 23:00 izbraukšana uz Džodpuru.

Nakts
vilcienā

5. diena. Džodpura

07:00 ierašanās  Džodpurā  – otra  lielākā  Radžastānas  štata  pilsēta,  kuru
sargā  augsts  akmens  aizsargmūris  ar  septiņiem  vārtiem  un  vairākiem
cietokšņiem. Brokastis. Apskatīsiet  Mehrangarh fortu – viens no Indijas
lielākajiem fortiem: Moti Mahal – “pērļu pils” (The Pearl Palace),  Sheesh

Mahal – spoguļu zāle (The Hall of Mirrors), Phool Mahal – “ziedu pils” (The
Palace of Flowers). Pusdienas “Umaid Bhawan Palace”.
Atgriešanās vilcienā. 15:30 izbraukšana uz Sawai Madhopur.

Nakts
vilcienā

6. diena. Sawai Madhopur – Chittorgarh 

04:00 ierašanās Sawai Madhopur. Brokastis. Apmeklēsiet Radžastānas štata
slaveno  Ranthambore Nacionālo parku, kur sastapsiet tādus dzīvniekus
kā  tīģerus,  leopardus,  gazeles,  briežus,  hiēnas,  krokodilus  u.c.
Ranthambore forta apmeklējums.

Nakts
vilcienā



Atgriešanās vilcienā. 10:30 izbraukšana uz  Chittorgarh. Ierašanās 15:30.
Apmeklēsiet  VII  gs.  Chittorgarh  fortu,  kas  pārdzīvojis  daudzus  karus,
Vijay Stambh – Uzvaras tornis, Kirti Stambh – Slavas tornis. Atgriešanās
vilcienā. Izbraukšana uz Udaipuru.

7. diena. Udaipura

15:30  ierašanās  Udaipurā  – pazīstama  kā  viena  no  romantiskākajām
pilsētām Radžastānā, kā arī  kā ezeru pilsēta. Brokastis.  Apmeklēsiet  Jag

Niwas – pils uz ezera,  Jag Mandir – pils, kas atrodas uz Pichola ezera
salas.  Pusdienas  viesnīcā  “Lake  Palace  Hotel”.  Atgriešanās  vilcienā.
Izbraukšana uz Bharatpuru.

Nakts
vilcienā

8. diena. Bharatpura – Agra 

06:30 ierašanās Bharatpurā. Brokastis. Apmeklēsiet slaveno  Bharatpuras

putnu  rezervātu,  kas  bagāts  ar  dažādām  krāšņām  putnu  sugām.
Atgriešanās vilcienā.  11:45 izbraukšana uz  Agru.  Pa ceļam piestāsiet,  lai
apskatītu  atstāto pilsētu Fatehpur  Sikri.  Tā  radās  pirms  četriem
gadsimtiem, kad imperators Akbars pēc plāna izveidoja pilsētu Indo-islama
stilā. Tā ir pārsteidzoša, sena pilsēta, ko iedzīvotāji pameta aptuveni desmit
gadus  pēc  uzcelšanas,  jo  pilsētā  pazuda  ūdens.  14:30  ierašanās  Agrā.
Pusdienas viesnīcā.
Tadžmahala apmeklējums. XVII gs. vidū šo baltā marmora mauzoleju cēlis
imperators Šah Džans savai sievai Mumtadž Mahal.  Mauzoleja būvniecībā
izmantots marmors no Makranas, onikss, ametists, malahīts, tirkīzs, nefrīts,
kristāli un perlamutrs tika vesti no Krievijas, Afganistānas, Tibetas un Ķīnas.
Atgriešanās vilcienā. Izbraukšana uz Deli.

Nakts
vilcienā

9. diena. Deli

06:30  ierašanās  Deli.  Brokastis.  Transfērs  uz  viesnīcu.  Brīvais  laiks.
Nakšņošana Deli.

Viesnīca
Deli

10.diena. Deli – Stambula – Rīga 

Transfērs uz lidostu. Lidojums Deli – 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 Palace on Wheels”;
- ēdienreizes kā minēts programmā;
- ekskursijas;
- transfēri;
- ieejas maksas apskates objektos.

Ceļojuma cenā nav iekļauts:
 aviobiļetes Rīga – Stambula – Deli – Stambula – Rīga;
 nakšņošana Deli viesnīcā;
 Indijas vīza;
 apdrošināšana;
 personīgie izdevumi, dzeramnaudas.


