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KERALA
KOČINA – MUNARA – KOČINA
6 dienas / 5 naktis
(programma individuālajiem ceļotājiem ar individuālu servisu)
1.diena

RĪGA – MUMBAJA

Lidojums

Lidojums Rīga – Mumbaja.
2.diena

MUMBAJA – KOČINA – MUNARA (140km/4h)

Viesnīca Munarā

Ierašanās Mumbajā. Lidostā sagaida firmas pārstāvis. Transfērs uz
iekšzemes lidostu. Lidojums Mumbaja – Kočina. Ierašanās Kočinā.
Lidostā sagaida firmas pārstāvis. Transfērs uz Munaru. Ceļš līdz Munarai
gleznainu

ainavu

pilns

–

kardamona,

piparu,

tējas

plantācijas,

serpentīns. Ierašanās Munarā. Transfērs uz viesnīcu. Nakts Munarā.
3.diena

MUNARA

Viesnīca Munarā

Brokastis. Ekskursija pilsētā. 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 Mattupety ezeru un dambi, Echo
Point – kas ir populāra tūrisma vieta, kur baudīt trekingu un garākas
pasatigas, Kundale ezeru, ziedu dārzu (Blossom garden). Atgriešanās
viesnīcā. Nakts Munarā.
4.diena

MUNARA
Brokastis.

Viesnīca Munarā
Apmeklēsiet

Eravikulamas

Nacionālo

parku,

tējas

plantācijas. Nacionālais parks aizņem 97km lielu platību un ir mājvieta
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Nilgri kalnu kazām. Parka dienvidu daļā atrodas Anamudi virsotne
(2695m). Atgriešanās viesnīcā. Nakts Munarā.
5.diena

MUNARA – KOČINA (140km/4h) – MUMBAJA

Viesnīca

Brokastis. Transfērs uz Kočinas lidostu. Lidojums Kočina – Mumbaja.

Mumbajā

Ierašanās Mumbajā. Tikšanās ar firmas pārstāvi. Transfērs uz viesnīcu.
Nakts Mumbajā.
6.diena

MUMBAJA – RĪGA
Transfērs uz lidostu. Lidojums Mumbaja – Stambula. Lidojums Stambula
– 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.
Cenā iekļauts:


nakšņošana minētajās viesnīcās divvietīgā numurā (brokastis);



nakšņošana 4+* viesnīcā Mumbajā;



programmā minētās ekskursijas;



brauciens ar house-boat;



transfērs lidosta – viesnīca – lidosta;



firmas pārstāvja pakalpojumi lidostā;
AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv
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vietējie nodokļi.

Cenā nav iekļauts:


Indijas vīza



lidojums Mumbaja – Kočina – Mumbaja,



lidojums Rīga -Mumbaja – Rīga



vakariņas;



apdrošināšana;



dzeramnauda;



personīgie izdevumi.
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