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DIEVU ZEME KERALA

1.diena

DELI– KOČINA – MUNARA – PERIJARA – KUMARAKOMA – KOVALAMA – DELI
(programma individuālajiem ceļotājiem ar individuālu servisu)
RĪGA – – DELI
Lidojums
Lidojums Rīga – Helsinki, 13:50-15:00. Lidojums Helsinki – Deli, 20:1006:35.

2.diena

DELI - KOČINA
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Goa – Kočina. Ierašanās Kočinā
– “Arābijas līča karaliene” – ostas pilsēta Malabaras piekrastē, kur
daudzu gadsimtu laikā sajaukušās vietējo iedzīvotāju un romiešu, arābu,
Eiropas civilizāciju tradīcijas, kas piedod pilsētai īpašu kolorītu. Transfērs
uz
viesnīcu.
Vakarā
(18.00)
apmeklēsiet
Kathakali
deju
priekšnesumu. Kathakali ir sena klasiskās dejas forma Keralā.
Atgriešanās viesnīcā. Vakariņas.

Viesnīca
B&B

3.diena

KOČINA
Brokastis. ekskursija pilsētā. Apskatīsiet Kočinas fortu, kas atrodas
upes deltā un ir vietējais zivju zvejas centrs, Sv. Franciska baznīcu –
vecākā eiropiešu baznīca Indijā, kuru 1510.gadā uzcēla franciskāņu
mūki. Tieši no Franciska baznīcas ieviesās baznīcu zvanu zvanīšana un
kristiešu dziedājumi. Vasko da Gama sākotnēji tika apglabāts šajā
baznīcā, vēlāk viņa pīšļus pārveda uz Portugāli. Apmeklēsiet XVII gs.
Holandiešu pili – kas glabā dažādus priekšmetus no valdnieku dārgumu
krātuves; 1344.gadā celto ebreju sinagogu, kas pašreizējo izskatu
ieguva XVIII gs. Tā ir viena no vecākajām sinagogām pasaulē, īsta
arhitektūras pērle: vara kolonnas, beļģu gaismekļi un ar roku
apgleznotas flīzes, starp kurām neatrast divas vienādas. Kādreiz šeit,
bēgot no spāņu inkvizīcijas, patvērumu rada jūdi, apmetās arī Sīrijas un
Persijas ebreji. Kočinas fortā iespējams skatīt ķīniešu zvejas tīklus, kas
ir seno Malabaras piekrastes viesu – ķīniešu – mantojums.

Viesnīca
B&B

4.diena

KOČINA – MUNARA (140km/4,5h)
Brokastis. Transfērs uz Munaru. Ceļš līdz Munarai gleznainu ainavu pilns
– kardamona, piparu, tējas plantācijas, serpentīns. Ierašanās Munarā.
Munara – pilsēta kalnainā apvidū, 1600m virs jūras līmeņa – ir viens no
populārākajiem Indijas kalnu kūrortiem. Munara atrodas trīs lielu kalnu
upju satekā. Kalnu virsotņu apvienojums ar zaļajām tējas plantācijām un
svaigo kalnu gaisu padara Munaru par ideālu atpūtas vietu. Apmeklēsiet
tējas plantācijas, Eravikulamas Nacionālo parku, kurā mīt Nilgīrijas kalnu
kazas, tējas muzeju (tējas degustēšana). Transfērs uz viesnīcu.
Vakariņas. Nakts Munarā.

Viesnīca
B&B

5.diena

MUNARA – PERIJARA (160km/5h)
Brokastis. Pārbrauciens uz Perijaru, kas ir ideāla vieta savvaļas
dzīvnieku vērošanai to dabīgajā dzīves vidē. Ierašanās Perijarā. Transfērs
uz viesnīcu. Apmeklēsiet garšvielu tirgu. Perijarā var sastapt
dažnedažādākās garšvielas – pipari, kardamons, kanēlis, krustnagliņas,
vaniļa, ingvers, kurkuma, muskatrieksts, ķimenes u.c. Šeit atrodas tādas
plāntācijas kā tējas, kafijas, kardamona, piparu. Perijara atrodas 1000
m.v.j.l. un ir bagāta ar garšvielām. 95% no visiem Indijas pipariem tiek
audzēti tieši šeit. Vasko da Gama bija pirmais eiropietis, kas 1489.gadā
garšvielu meklējumos sasniedza Malabaras krastus. Tajos laikos pipari
tika eksportēti pret vienādu svaru zelta, tāpēc tie tika dēvēti par melno
zeltu. Vakarā (18.00) apmeklēsiet Kalaripajattu cīņas mākslas
priekšnesumu. Kalaripajattu ir vissenākā cīņas māksla pasaulē, senākie
dokumentētie ieraksti par to ir datēi divsimt gadu pirms Kristus
dzimšanas. Leģenda vēsta, ka šī cīņas māksla ieviesta Keralā ar Višnas
un viedā Parašurāmas gribu, lai iedzīvotāji varētu pasargāt jauno zemi.
Vakariņas viesnīcā. Nakts Perijarā.

Viesnīca
B&B
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6.diena

PERIJARA – KUMARAKOMA (135km/4h)
Brokastis. Transfērs uz Kumarakomu. Kumarakoma – pazīstama ar
saviem

kanāliem,

milzīgo

Vembanada

ezeru

un

Viesnīca
B&B

ievērojamo

Kumarakomas putnu rezervātu. Transfērs uz viesnīcu. Vakariņas. Nakts
Kumarakomā.
7.diena

KUMARAKOMA
Brokastis. ~11:00 Brauciens ar house-boat (māja-laiva) pa Keralas

Viesnīca
B&B

Venēciju – palmu ieskautu lagūnu, salu, kanālu un upju labirintu, ko
dēvē

par

Backwaters,

vērojot

vietējo

sadzīvi.

Pusdienas.

Atpūta.

Atgriežas viesnīcā. Vakariņas.
8.diena

KUMARAKOMA – KOVALAMA
Brokastis. Transfērs uz Kovalamu. Ierašanās Kovalamā. Transfērs uz

Viesnīca
B&B

viesnīcu. Vakariņas.
9.diena

KOVALAMA
Brokastis. Ajūrvēdas procedūras. Pusdienas. Vakariņas.

10.diena

KOVALAMA
Brokastis. Brīva diena Trivandrumas pilsētas apmeklējums.

Viesnīca
B&B
Viesnīca
B&B

Vakariņas.
11.diena

KOVALAMA – TRIVANDRUMA – DELI
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Trivandruma – Deli. Ielidošana

Viesnīca Delī
B&B

Deli. Lidostā sagaida firmas pārstāvis. Transfērs uz viesnīcu “Aarone
Residency”, vakariņas. Nakts Deli.
12.diena

DELI – RĪGA
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Deli – Rīga,

* braucienu iesakām augustā – septembrī starp lietus periodiem un no decembra - martam
*pēc pieprasījuma aprēķinam cenas jebkuras kategorijas viesnīcai un jebkura tipa numuriem !
BB – cenā iekļautas brokastis, HB – cenā iekļautas brokastis un pusdienas vai vakariņas, FB – cenā
iekļautas visas ēdienreizes, AI – cenā iekļautas visas ēdienreizes, dzērieni un uzkodas.
Ceļojuma cenā iekļauts:

komfortabli transportlīdzekļi ar gaisa kondicionētāju ceļojuma laikā (AC Medium Car);

nakšņošana minētajās viesnīcās;

brokastis, vakariņas pēc programmas;

angļu valodā runājošs vietējais gids ekskursiju laikā Keralā;

vietējie nodokļi;

firmas pārstāvja pakalpojumi lidostās;

ieejas biļetes muzejos un apskates objektos;

Kathakali deju priekšnesums;

Kalaripayattu priekšnesums;

garšvielu plantāciju apmeklējums;

tējas plantāciju apmeklējums;

tējas muzeja apmeklējums, tējas degustācija,

brauciens ar House-boat (pusdienas);

3 naktis ajūrvēdas kūrortā, brokastis, pusdienas, vakariņas;
Ceļojuma cenā nav iekļauts:



lidojums Rīga – Deli - Rīga;
Indijas vīza
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fotogrāfēšanas un filmēšanas atļaujas;
dzeramnauda šoferim, gidam un nesējiem viesnīcās;
personīgie izdevumi;
apdrošināšana.
lidojums Deli – Kocina
lidojums Trivandruma – Deli.
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