ZELTA TRIJSTŪRIS
DELI – DŽAIPURA – AGRA
09.10.; 23.10.; 06.11.; 20.11.; 04.12.2017.
22.01.; 05.02.; 19.02.; 05.03.; 19.03.; 02.04.2018.
1. diena Lidojums Rīga – Deli.

Lidojums

DELI
Ielidošana Delī. Tikšanās ar firmas pārstāvi, transfērs uz viesnīcu, izvietošana. Viesnīca
2. diena Atpūta. Brokastis. Ekskursija - Vecpilsētas apskate: Džama Masdžid – viena

Delī

no lielākajām Indijas mošejām, Radž Gata un Šanti Vana – Mahatmas
Gandija un Džavaharlala Neru kremācijas vietas. XVI gs. mongoļu valdnieka
Humajuna kapenes. Vakariņas viesnīcā. Atpūta.
DELI
Brokastis. Apskates ekskursijas turpinājums – Kutub Minareta apmeklējums,
New Delhi: Indijas vārti – kara Arkas memoriāls, Prezidenta pils, Parlamenta
un sekretariāta ēkas. Lakšmi Narajana tempļa apskate.

Viesnīca

3. diena Lotosa tempļa apmeklējums. Nosaukumu tas ieguvis, pateicoties neparastajai

Delī

konstrukcijai, kas atgādina Lotosa ziedu. Tas ir viens no jaunākajiem Bahai
tempļiem. Ēka būvēta no balta betona un baltā grieķu marmora. Katru dienu
šeit notiek dievkalpojumi, pārējā laikā tā ir klusa lūgšanu vieta. Vakarā iespēja
apmeklēt Akšardhama templi – viens no jaunākajiem, lielākajiem un
greznākajiem Indijā, arhitektūras pērle. Vakariņas viesnīcā .
DELI – DŽAIPURA (260 km / 5 stundas)
Brokastis. Brauciens uz Džaipuru. Džaipuras apskate: pilsētas pils, Uzvaras Viesnīca
zāle jeb Jai Mahal un Džantara Mantara observatorija. Pilsētas pils tagad Džaipurā
4. diena 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. Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas.
Atpūta.
DŽAIPURA
Brokastis. Amber Forta apmeklējums 11 km attālumā no Džaipuras starp
mežiem apaugušiem pauguriem. Turp iespējams doties ziloņa mugurā. Viens Viesnīca
5. diena no skaistākajiem Radžputas arhitektūras paraugiem, neilgi bija valsts senā Džaipurā
galvaspilsēta. Oriģinālo pili cēlis Radži Singhs, vēlāk papildinājis Džai Singhs.
Pēc

ekskursijas,

pēc

vēlmes

tekstīla

un

juvelierizstrādājumu

tirgus

apmeklējums, kur būs iespēja iegadāties suvenīrus. Nakšņošana viesnīcā.
Vakariņas Atpūta.
DŽAIPURA – AGRA (240km / 5 stundas)
Brokastis. Brauciens uz Agru. Chand Baori akas apmeklējums, kas atrodas
6 diena Abaneri ciematā (Abhaneri). Chand Baori ir unikālā būve, kas ir vienā no Viesnīca
nozīmīgākajiem arhitektūras pieminekļiem Indijā. Chand Baori – ir iespaidīga
un vecākā arhitektūras konstrukcija, 13.stāvu (20 m.) dziļā un plaša aka, kas
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Agrā
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no

3500

kāpnem.

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. Iesakām šova programmu Taj Mahal-Mohabet-e-Taj (par
papildu samaksu). Vakariņas. Atpūta.
AGRA – DELI (250 km / 5 stundas)
Brokastis. 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
7 diena celtne – piemineklis, simbols, kas jebkad ir uzcelts par godu mīlestībai mošejas Viesnīca
veidolā. Pēcpusdienā Agras Forta apmeklējums, kas ir būvēts pusmēness

Delī

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.
Ierāsānās Delī ~ 9pm.
*Izvietošana viesnīcā šajā dienā nav paredzēta. Nākšnošana vai cits serviss
šajā vakarā – par papildu samaksu. Vakariņas viesnīcā. Atpūta.
DELI

Lidojums

8. diena Brokastis. Transfērs uz lidostu.
! Dažu hindu tempļu apmeklējumam nepieciešamas bahilas.
! Indiešu virtuve ir ļoti asa, restorānā pirms ēdienu pasūtīšanas vēlams oficiantam pateikt jūsu
vēlmes pār ēdiena asumu.
! No gida savlaicīgi precizējiet izbraukšanas laiku uz ekskursijām.
Pēc pieprasījuma var izvēlēties atpūtu un viesnīcas Goa !
Ceļojuma cena:
Minimālais cilvēku skaits

Standard viesnīcas /EUR
(divvietīgā numurā)

2 cilvēki*

430 par personu

Piemaksa par vienvietīgo numuru

210 par personu

Ieejas maksa apskates objektos

84 par personu

Cenā iekļauts:


komfortabli transportlīdzekļi ar gaisa kondicionētāju ceļojuma laikā;



nakšņošana 3/4* viesnīcās 2-vietīgā numurā, HB;



krievu valodā runājoša gida pakalpojumi ekskursiju laikā;
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brauciens ar ziloņiem uz Amber fortu (var tikt mainīts uz braucienu ar džipiem);



Akšardhama tempļa apmeklējums;



firmas pārstāvja pakalpojumi lidostā;



dāvana no firmas.

Cenā nav iekļauts:


Lidojums Rīga – Deli – Rīga;



Indijas vīza /E-vīza 70 EUR( LV pilsoņiem)



filmēšanas atļaujas;



nesēju pakalpojumi lidostā, viesnīcās; dzeramnaudas gidiem, šoferiem;



personīgie izdevumi;



apdrošināšana;



vakara programma Agrā;



ieejas maksa apskates objektos pēc programmas;

Apskates objekti:


Humayun’ s Tomb (Delhi),;



Qutub Minar (Delhi);



Amber Fort (Jaipur);



City Palace (Jaipur);



Observatory (Jaipur);



Fatehpur Sikri (Agra);



Agra Fort (Agra);



Taj Mahal (Agra).

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīza:
Vīzas noformēšanas laiks – 12 darba dienas (vēstniecībā); e-vīza - 3 dienas;
- Vīzas noformēšanai nepieciešama pase ar derīguma termiņu vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās ar
vismaz 2 brīvām lappusēm pie atzīmes Vīzas;
- 1 fotogrāfijai (5x5 cm);
Uzmanību! LR pilsoņa pase, kas izdota līdz 2002. gada 30. jūnijam, vairs nav derīga ceļošanai!
Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu gadījumā, kā arī atkarībā no degvielas
cenas pieauguma vai valūtas kursa svārstībām!
Pieteikšanās ceļojumam:
- piesakoties ceļojumam, nepieciešama pase un jānoslēdz ceļojuma līgums;
- Jūsu vieta tiks rezervēta pēc 500 EUR avansa iemaksas;
- pilna ceļojuma apmaksa 36 dienas pirms ceļojuma sākuma.
Ceļojuma anulācijas noteikumi:
- atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 50 dienām pirms ceļojuma, tiek ieturēti 100 EUR;
- atsakoties 49–36 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas;
- atsakoties mazāk nekā 36 dienas (5 nedēļas) pirms ceļojuma, tiek ieturēti 100% no
ceļojuma summas.
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