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TULPJU FESTIVĀLS KAŠMIRĀ

DELI – ŠRINAGARA – GULMARGA – PAHALGAMA – SONMARGA - DELI

VIP TŪRE

8 dienas/ 7 naktis

1. diena. Pulcēšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga – Deli. Lidojums 

2. diena.

DELI

Ielidošana Deli. Tikšanās ar firmas pārstāvi, transfērs uz viesnīcu.  Atpūta. 

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.

Vakarā iespēja apmeklēt Akšardhama templi –  viens no jaunākajiem,

lielākajiem un greznākajiem Indijā, arhitektūras pērle. Vakara programma

Akšardhama templī. Vakariņas viesnīcā (par papildus samaksu).

Viesnīca 

Deli

3. diena.

DELI – ŠRINAGARA

Brokastis. Ekskursija New Delhi –  Kutub Minareta apmeklējums, XVI gs.

mongoļu valdnieka Humajuna kapenes, Indijas vārti –  kara Arkas

memoriāls, Lakšmi Narajana templis, Prezidenta pils, Parlamenta un

sekretariāta ēkas. Lotosa tempļa apmeklējums. Nosaukumu tas ieguvis,

pateicoties neparastajai konstrukcijai, kas atgādina lotosa ziedu. Tas ir viens

no jaunākajiem Bahai tempļiem. Ēka būvēta no balta betona un baltā grieķu

marmora. Templis atrodas zaļā parkā ar deviņiem baseiniem, tajā nav

nekādu simbolu vai rotājumu, kas saistāmi ar reliģiju. Katru dienu šeit notiek

dievkalpojumi, pārējā laikā tā ir klusa lūgšanu vieta. 

Transfērs uz lidostu,  lidojums Deli  – Šrinagara.  Transfērs  uz “houseboat”.

Vakariņas.

Luxury

Houseboat

4. diena.

ŠRINAGARA

Brokastis.  Mughal  dārzu Cheshma  Shahi,  Nishat,  Shalimar  Mughal

apmeklējums.  Tie  izveidoti  jau  16.gadsimtā  pašā  Dal  ezera  krastā  pie

Šrinagaras  pilsētas  un  netālu  no  Shankaracharya  Tempļa,  nodrošinot

lielisku skatu  uz  pilsētu.  Pashmina  daiļamatniecības centra apmeklējums.

Tas ir slavens ar  Shahtoos šallēm visā pasaulē. Vakariņas un nakšņošana

“houseboat”. Vakariņas.

Luxury

Houseboat

5. diena.

ŠRINAGARA – GULMARGA – ŠRINAGARA

Brokastis.  Ekskursija  uz  Gulmargu,  kas  atrodas  56  km uz  rietumiem no

Šrinagaras. Te visapkārt slejas sniegoti kalni. Gulmargā ir slēpošanas kūrorts

ar vienu no pasaulē augstākajiem pacēlājiem. Golfa mīļotājiem 18 bedrīšu

golfa laukumi. Iespējams brauciens ar vagoniņu. Labos laikapstākļos redzama

Himalaju virsotne Nanga Parbhat.

Vakariņas un nakšņošana “houseboat”.    

Luxury

Houseboat

ŠRINAGARA – PAHALGAMA – ŠRINAGARA 

Ekskursija  uz  Pahalgamu (97  km).  Pahalgama  ir  populārākais  tūristu

galamērķis Kašmiras štatā. Vieta atrodas augstu mežiem apaugušos kalnos. Viesnīca
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6. diena. Tūristiem pieejams 9 bedrīšu golfa laukums, slēpošana, izjāde ar ponijiem,

dabas  takas,  makšķerēšana  (varavīksnes  un  strauta  foreles),  pārgājieni.

Iespējams  Aru ielejas,  Lidderwat ielejas,  Kolhai ledāja,  Chandanwari

(ceļš  uz svēto alu),  Baisam & Mamil  (9.  gs.  Šivas templis)  apmeklējums.

Atgriešanās viesnīcā Šrinagarā.

Šrinagarā

7. diena.

ŠRINAGARA – SONMARGA – ŠRINAGARA (174km )

Brokastis.  Ekskursija  uz  Sonmargu 87  km  uz  ziemeļaustrumiem  no

Šrinagaras,  gandrīz  3000  m  augstumā  virs  jūras  līmeņa.  Vieta  piedāvā

neticami  gleznainus,  skaistus  un  biezus  mežus,  milzīgus  kalnus.  Populārs

alpīnistu  un  klinšu  kāpēju  kūrorts.  Iespēja  apstāties  ceļā  uz  Kargilu

(Ladakh), kur ir jauni trekinga maršruti, skaisti kalnu ezeri, ledāji un  Shri

Amarnath KĪ svētā ala. Atgriešanās viesnīcā Šrinagarā.

Viesnīca

Šrinagarā

8. diena.

ŠRINAGARA – DELI

Brokastis.  Transfērs  uz  lidostu,  lidojums  Šrinagara  –  Deli.  Transfērs  uz

viesnīcu. Vakariņas.

Viesnīca

Deli

9. diena. DELI – RĪGA 

Transfērs uz lidostu. Lidojums Deli – Rīga.

! Dažu hindu tempļu apmeklējumam nepieciešamas bahilas. 

! Indiešu virtuve ir ļoti asa, restorānā pirms ēdienu pasūtīšanas vēlams oficiantam pateikt jūsu

vēlmes par ēdiena asumu. 

! No gida savlaicīgi precizējiet izbraukšanas laiku uz ekskursijām.

Ceļojuma cena: 1096 EUR (vienai personai divvietīgā numurā).

Cenā iekļauts:

 komfortabli  transportlīdzekļi ar gaisa kondicionētāju ceļojuma laikā;

 nakšņošana 5* viesnīcās 2-vietīgā numurā;

 brokastis;

 3 vakariņas “Luxury Houseboat”;

 angļu valodā runājoša gida pakalpojumi ekskursiju laikā (krievu valodā runājošs gids – par

papildu samaksu);

 firmas pārstāvja pakalpojumi lidostā;

 dāvana no firmas.

Cenā nav iekļauts:

 lidojums Rīga – Deli – Rīga no 460 EUR;

 lidojums Deli – Šrinagara – Deli no 200 EUR;

 Indijas vīza 67 EUR LR pilsoņiem, 98 EUR nepilsoņiem;

 filmēšanas atļaujas;

 nesēju pakalpojumi lidostā, viesnīcās; dzeramnaudas gidiem, šoferiem;  

 personīgie izdevumi;

 apdrošināšana.

Viesnīcas*:

 Deli – The Imperial, Heritage room, 1 nakts, brokastis; early check in.

 Šrinagara – Luxury Houseboat, 3 naktis, brokastis un vakariņas;
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 Šrinagara – Vivanta by Taj, Dal view room, 2 naktis, brokastis;

 Deli – JW Marriot Aerocity, 1 nakts, brokastis un vakariņas.

Apskates objekti:

 Humayun’ s Tomb (Delhi);

 Qutub Minar (Delhi);

 Lakšmi Narajana templis;

 Lotosa templis; 

 Akšardhama templis.

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīza:

Vīzas noformēšanas laiks – 10 darba dienas/ e-visa 3 darba dienas.

Vīzas noformēšanai nepieciešama pase ar derīguma termiņu vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās ar

vismaz 2 brīvām lappusēm vietām pie atzīmes Vīzas un 1 fotogrāfija (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 degvielas

cenas pieauguma vai valūtas kursa svārstībām!

Pieteikšanās ceļojumam:

- piesakoties ceļojumam, nepieciešama pase un jānoslēdz ceļojuma līgums;

- jūsu vieta tiks rezervēta pēc 700 EUR avansa iemaksas;

- pilna ceļojuma apmaksa 36 dienas pirms lidojuma;

Ceļojuma anulācijas noteikumi:

- atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 50 dienas pirms ceļojuma tiek ieturēti 700 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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