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ZELTA TRIJSTŪRIS UN RANTHAMBORE  
7 naktis / 8 dienas

1. diena. DELI

Ierašanās Deli – Indijas galvaspilsētā. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi.
Transfērs uz viesnīcu. Nakts Deli. 

Viesnīca Deli
“The Oberoi,
Gurgaon” 

2. diena. DELI 
Brokastis.  Vecpilsētas  apskate:  Džama  Masdžid  –  viena  no  lielākajām
Indijas mošejām, Sarkanais Forts – cēlis imperators Šah Džans, Radž Gata
un  Šanti  Vana  –  Mahatmas  Gandija  un  Džavaharlala  Neru  kremācijas
vietas. Dosieties izbraucienā ar velo rikšu pa Chandni Chwok Sudraba ielu,
kas  ir  arī  viens  no  Indijas  lielākajiem  tirdzniecības  centriem.  Tālāk
turpināsiet  ar  ekskursiju  New  Delhi  –  Kutub  Minareta  apmeklējums,
Gurudwara Bangla Sahib – lielākais sikhu templis Deli,  Indijas vārti – kara
Arkas  memoriāls,  Prezidenta  pils,  Parlamenta  un  sekretariāta  ēkas.
Transfērs uz viesnīcu. Nakts Deli.
*Pēc izvēlas (par papildus samaksu) iespējams nobaudīt vakariņas indiešu
ģimenē.  Iepazīsiet  vietējo  iedzīvotāju  dzīvesveidu  un  kultūru.  Varēsiet
piedalīties  vakariņu  tapšanas  procesā  un  uzzināsiet  indiešu  kulinārijas
noslēpumus. 

Viesnīca Deli
“The Oberoi,
Gurgaon” 

3. diena. DELI – AGRA (204 km / 4 h)

Brokastis.  Transfērs  uz  Agru.  Izvietošanās  viesnīcā.  Agras  Forta
apmeklējums, kas ir būvēts pusmēness formā, Džamunas upes krastā. Tā
ir pilsēta pilsētā, kuras centrā atrodas brīnumaina marmora mošeja, kas,
pateicoties  savām ideālajām proporcijām,  nosaukta  par  Moti  Masjid  jeb
Pērļu  Mošeju.  Agras  cietokšņa  būvniecību  uzsāka  imperators  Akbars  un
pabeidza viņa mazdēls Šahs Džahans. Sākumā to izmantoja tikai armijas
vajadzībām, bet pakāpeniski pārbūvēja par pili. 
Tadžmahala  apmeklējums.  Tadžmahals  ir  mauzolejs  Indijā,  kas  atrodas
Agras  pilsētā  un  ir  celts  XVII  gs.  kā  Lielo  Mogolu  dinastijas  valdnieka
Džahāna (Shah Jahan) un sievas Mumtaz Mahal mauzolejs. Kupolveidīgā
celtne tika būvēta 22 gadus, un to pabeidza 1654. gadā. Tadžmahals ir
ieturēts baltā marmorā stilā un ir Indijas islāma kultūras pērle. Tadžmahals
ir skaistākā celtne – piemineklis, simbols, kas jebkad ir uzcelts par godu
mīlestībai mošejas veidolā. Transfērs uz viesnīcu. Nakts Agrā.
*Pēc  izvēles  (par  papildus  samaksu)18:00  šova  programma  Taj  Mahal-
Mohabet-e-Taj, kas atspoguļos stāstu par Tadžmahalu. 

Viesnīca
Agrā “Oberoi
Amarvilas” 

4. diena. AGRA – RANTHAMBHORE (290 km / 7 h)

Brokastis. Brauciens uz Ranthambhori. Pa ceļam atstātās pilsētas Fatehpur
Sikri  apmeklējums. Tā radās pirms četriem gadsimtiem, kad imperators
Akbars  pēc  plāna  izveidoja  pilsētu  Indo-islama  stilā,  bet  iedzīvotāji  to
pameta, jo pilsētā pazuda ūdens. Ierašanās Ranthambhorē. Izvietošanās
viesnīcā. Nakts Ranthambhorē.

Viesnīca
Ranthambho
rē “Oberoi
Vanyavilas”

5. diena. RANTHAMBHORE 
Brokastis. Šodien agri no rīta un pēcpusdiena dosieties safari braucienā pa

Viesnīca
Ranthambho
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Ranthambhores Nacionālo parku, kas ir viens no lielākajiem nacionālajiem
parkiem ziemeļaustrumu Indijā, ko 1955.gadā dibinājusi  Indijas valdība.
Ranthambhore atrodas kalnu plato malā, parka teritorijā atrodas vairāki
ezeri. Galvenokārt, Ranthambhore ir pazīstama ar tīģeriem, kas mīt parkā,
un tā ir labākā vieta Indijā, kur šos retos dzīvniekus vērot to dabiskajā
dzīves vidē. Nakšņošana viesnīcā. 

rē “Oberoi
Vanyavilas”

6. diena. RANTHAMBHORE – DŽAIPURA (180 km / 4,5 h)

Brokastis.  Brauciens uz  Džaipuru -  “rozā  pilsēta”.  Izvietošanās  viesnīcā.
Brīvais laiks.
*Pēc izvēlas (par papildus samaksu) iespējams nobaudīt vakariņas indiešu
ģimenē.  Iepazīsiet  vietējo  iedzīvotāju  dzīvesveidu  un  kultūru.  Varēsiet
piedalīties  vakariņu  tapšanas  procesā  un  uzzināsiet  indiešu  kulinārijas
noslēpumus. 

Viesnīca
Džaipurā
“Oberoi
Rajvilas”

7. diena. DŽAIPURA

Brokastis.  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.
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.  Hava Mahal jeb Vēju pils  ir slavenākais Džaipuras orientieris, šai
ēkai ir vairāk nekā 900 logi. Nakšņošana viesnīcā.
*Pēc  izvēles  (par  papildus  samaksu)  iespējams  agri  no  rīta  doties
izbraucienā  ar  gaisa  balonu  virs  rozā  pilsētas  –  Džaipuras.  Vai  arī
iespējams doties safari braucienā ar ziloņiem. 

Viesnīca
Džaipurā
“Oberoi
Rajvilas”

8. diena. DŽAIPURA – DELI (260 km / 6 h)

Brokastis. Transfērs uz lidostu Deli. Lidojums mājup.
*Pēc izvēles (par papildus samaksu) iespējams apmeklēt skaisto Neemrana
Fort  pili,  kas  celta  15.gs.  Pils  ir  celta  10 līmeņos  un no katra  paveras
lieliskas ainavas – zaļi kalni un ciemi. Neemrana Fort pils apmeklējums Jūs
aizvedīs simtu gadu tālā pagātnē – laikā, kad valdīja maharadžas.  

Ceļojuma cena vienai personai divvietīgā numurā:

 no 2600 USD (ja grupā 2 cilvēki),
 no 2480 USD (ja grupā 3-4 cilvēki).

Cenā iekļauts:

 nakšņošana minētajās viesnīcās, 
 brokastis,
 firmas pārstāvja pakalpojumi lidostā, 
 komfortabli transportlīdzekļi ar gaisa kondicionētāju ceļojuma laikā,
 angļu valodā runājoša gida pakalpojumi ekskursiju laikā,
 brauciens ar ziloņiem uz Amber fortu (var tikt mainīts uz braucienu ar džipiem),
 safari braucieni Ranthamborē,
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 visi nodokļi.

Cenā nav iekļauts:

 lidojums Rīga – Deli – Rīga, 
 Indijas vīza,
 ieejas maksas apskates objektos,
 pusdienas, vakariņas,
 dzeramnauda gidam un šoferim, 
 personīgie izdevumi,
 izvēles ekskursijas, 
 apdrošināšana,
 filmēšanas atļaujas,
 piemaksa par krievu valodā runājošu gidu – 330 USD.

Viesnīcas:
 Deli - “The Oberoi, Gurgaon” http://www.oberoihotels.com/oberoi_gurgaon/index.asp    
 Agra - “Oberoi Amarvilas” http://www.oberoihotels.com/oberoi_amarvilas/index.asp     
 Džaipura - “Oberoi Rajvilas” http://www.oberoihotels.com/oberoi_rajvilas/index.asp    
 Ranthambhore - “Oberoi Vanyavilas” 
http://www.oberoihotels.com/oberoi_vanyavilas/index.asp     

Piemaksa par automašīnas maiņu (visai tūrei):

 BMW 5 Series – 330 USD,
 Merc S Class – 2720 USD,
 Merc Viano – 1595 USD. 
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