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MUNARA – KUMARAKOMA – KOVALAMA - TRIVANDRUMA
9 dienas / 8 naktis
(programma individuālajiem ceļotājiem ar individuālu servisu)
RĪGA – MUMBAJA
Lidojums Rīga – Mumbaja.
MUMBAJA – KOČINA – MUNARA (140km/4h)
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.
MUNARA
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), tējas
plantācijas un Eravikulamas Nacionālo parku, kurā mīt Nilgīrijas
kalnu kazas. Atgriešanās viesnīcā. Nakts Munarā.
MUNARA – KUMARAKOMA (185km/4h)
Brokastis. Transfērs uz Kumarakomu, kas pazīstama ar saviem
kanāliem, milzīgo Vembanada ezeru. Kumarakoma ir kā neticami skaista
paradīze ar mangrovju audzēm, smaragdzaļiem rīsu laukiem,
kokosriekstu audzēm, ūdens kanāliem, kuros zied baltās ūdensrozes.
Ierašanās Kumarakomā. Transfērs uz viesnīcu. Neliela atpūta.
Pēc
izvēles iespējams doties kruīzā – saulrieta vērošana. Atgriešanās
viesnīcā. Nakts Kumarakomā.
KUMARAKOMA
Brokastis. Transfērs līdz “house-boat” (laiva-māja). 12:30 ierašanās
“house-boat”. Nesteidzīga, mierīga atpūta, izbaudot “Indijas Venēciju”.
Brauciens gar skaistiem ciematiem, katoļu un protestantu baznīcām,
hindu tempļiem. Pusdienas, pēcpusdienas tēja/kafija ar uzkodām,
vakariņas. Nakts uz house-boat.
KUMARAKOMA – KOVALAMA (190km/4.5h)
Brokastis. Transfērs uz Kovalamu. Ierašanās Kovalamā. Kovalama –
labākā Indijas kūrortpilsēta, pazīstama kā “dienvidu paradīze”. Transfērs
uz viesnīcu. Atpūta pludmalē. Nakts Kovalamā.
KOVALAMA – TRIVANDRUMA – KOVALAMA
Brokastis. Ekskursija uz Trivandrumu. Trivandruma pazīstama ar garo
plašo piekrasti, lieliskām pludmalēm, vēstures pieminekļiem un bagātu
kultūras mantojumu. Keralas galvaspilsēta atrodas uz septiņiem
pauguriem netālu no okeāna. Tā ir liela un skaista pilsēta, kurā dzīvo ap
1 milj.iedzīvotāju. Apskatīsiet Padmanabhaswamy templi, kas ir
galvenā pilsētas svētvieta. Altāra daļā Višna attēlots guļam uz čūskas.
Tas ir viens no lielākajiem Višnas skulpturālajiem veidojumiem
(augstums 5,5m). Blakus templim ir dīķis, kurā veic apmazgāšanas
rituālu, kā arī rezidence un Maharadžas pils. Apmeklēsiet Horse pili un
Napier muzeju, kurā skatāmas bronzas statuetes, kaula darinājumi,
izšuvumi, dejotāju tērpi. Iepirkšanās: sarī, zīds, garšvielas un citi
suuvenīri! Atgriešanās viesnīcā. Nakts Kovalamā.
KOVALAMA – TRIVANDRUMA – MUMBAJA
Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Trivandruma – Mumbaja,
14:45-16:50. Ierašanās Mumbajā. Tikšanās ar firmas pārstāvi. Transfērs
uz viesnīcu. Nakts Mumbajā.
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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;
vietējie nodokļi.

Cenā nav iekļauts:









Indijas vīza
lidojums Mumbaja – Kočina,
lidojums Trivandruma – Mumbaja;
lidojums Rīga -Mumbaja – Rīga
vakariņas;
apdrošināšana;
dzeramnauda;
personīgie izdevumi.
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