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CEĻOJUMS AR INDIJAS KARALISKO VILCIENU
DELI – AGRA – DŽAIPURA – SAWAI MADHOPUR – UDAIPURA – AHMEDABADA –

AURANGABADA – MUMBAJA 

*ieteicamais ceļojuma laiks: oktobris – aprīlis 

1. diena. Rīga – Stambula – Deli 
Lidojums Rīga – Stambula, Stambula – Deli.

Lidojums

2. diena. Deli

Ielidošana  Deli.  Lidostā  sagaida  firmas  pārstāvis.  Transfērs  uz  viesnīcu.
Atpūta. Brokastis. Apskates ekskursija Deli. Vecpilsētā apskatīsiet Džama
Masdžid (Jama Masjid) – lielākā Indijas mošeja, Sarkano Fortu – ko cēlis
imperators  Šah  Džans,  tā  mūri  stiepjas  vairāk  kā  2  km  garumā.  Deli
jaunākajā  daļā  apskatīsiet  Kutub  Minaretu  (Qutab  Minar)  –  augstākais
akmens  tornis.  Brauciens  gar  Indijas  vārtiem  –  kara  memoriāla  arka,
Prezidenta pili,  Parlamenta  un sekretariāta  ēkām. Transfērs  uz  dzelzceļa
staciju,  lai  dotos tālāk uz  Agru.  Iekārtošanās  vilciena “Indian Maharaja”
kupejā. Vakariņas.

Nakts
vilcienā

3. diena. Agra

Brokastis. Turpiniet braucienu uz Agru. Pa ceļam atstātās pilsētas Fatehpur
Sikri  apmeklējums.  Tā  radās  pirms četriem gadsimtiem,  kad imperators
Akbars  pēc  plāna izveidoja  pilsētu  Indo-islama stilā.  Tā  ir  pārsteidzoša,
sena pilsēta, ko iedzīvotāji pameta aptuveni desmit gadus pēc uzcelšanas,
jo pilsētā pazuda ūdens. Ierašanās Agrā. Tadžmahala apmeklējums. XVII
gs.  vidū šo  baltā  marmora mauzoleju  cēlis  imperators  Šah Džans  savai
sievai  Mumtadž  Mahal.  Mauzoleja  būvniecībā  izmantots  marmors  no
Makranas, onikss, ametists, malahīts, tirkīzs, nefrīts, kristāli un perlamutrs
tika  vesti  no  Krievijas,  Afganistānas,  Tibetas  un  Ķīnas.  Agras  Forta
apmeklējums,  kas  pusmēness  formā  būvēts  Džamunas  upes  krastā.
Kompleksā apvienota gan Hindu, gan musulmaņu arhitektūra. Atgriešanās
vilcienā. Turpināsiet ceļu uz Džaipuru.

Nakts
vilcienā

4. diena. Džaipura

Brokastis. Ierašanās Džaipurā. Amber Forta apmeklējums 11 km attālumā
no Džaipuras starp mežiem apaugušiem pauguriem. Turp iespējams doties
ziloņa mugurā.  Viens no skaistākajiem Radžputas arhitektūras paraugiem,
neilgi bija valsts senā galvaspilsēta. Oriģinālo pili cēlis Radži Singhs, vēlāk
papildinājis Džai Singhs. Pēc pusdienām Džaipuras apskate: pilsētas pils,
Uzvaras zāle jeb Jai Mahal un Džantara Mantara observatorija. Pilsētas pils
tagad pārveidota par muzeju, izņemot nelielu daļu, kurā joprojām dzīvo
Džaipuras  karaliskā  ģimene.  Hava  Mahal  jeb  Vēju  pils  ir  slavenākais
Džaipuras orientieris, ēka ar vairāk nekā 900 logiem. Atgriešanās vilcienā.
Turpināsiet ceļu uz Sawai Madhopur.

Nakts
vilcienā

5. diena. Sawai Madhopur

Brokastis. Apmeklēsiet Radžastānas štata slaveno Ranthambore Nacionālo
parku,  kur  sastapsiet  tādus  dzīvniekus  kā  tīģerus,  leopardus,  gazeles,
briežus,  hiēnas,  krokodilus  u.c.  Atgriešanās  vilcienā.  Turpināsiet  ceļu  uz
Udaipuru, kas arī pazīstama kā "ezeru pilsēta”.

Nakts
vilcienā
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6. diena. Udaipura

Brokastis. Ierašanās Udaipurā, kura atrodas senā Pichola ezera krastā un
kuru ieskauj gleznaini kalni. Dosieties kruīza izbraucienā pa Pichola ezeru.
Apmeklēsiet Jag Mandir templi, kas pazīstams ar savu marmora paviljonu
un  iespaidīgo  kupolu.  Vakariņas  vietējā  viesnīcā.  Atgriešanās  vilcienā.
Turpināsiet ceļu uz Ahmedabadu – pilsēta, kas slavena ar savām mošejām
un minaretiem.

Nakts
vilcienā

7. diena. Ahmedabada

Brokastis. Ierašanās Ahmedabadā. Kāds XVII gs. vēsturnieks Ahmedabadu
uzskatīja par Indijas skaistāko pilsētu. Šodien šī pilsēta dzīvo ar pagātnes
atmiņām.  Apmeklēsiet  Teen  Darwaza  –  milzīgi  senie  vārti,  kas  uzcelti
1411.gadā  Ahmed  Shah  valdīšanas  laikā.  Tālāk  apmeklēsiet  vienu  no
lielākajām mošejām – Piektdienas mošeju, kas atrodas vecpilsētas centrā.
Mošeja ir viena no skaistākajām Indijā un tā sastāv no 260 kolonnām un 15
kupoliem,  celta  1424.gadā.  Atgriešanās  vilcienā.  Turpināsiet  ceļu  uz
Aurangabadu.

Nakts
vilcienā

8. diena. Aurangabada

Brokastis. Ierašanās Jalgaon pilsētā. Ar autobusu tālāk dosieties uz Ajanta
alām,  kas  ir  arhitektūras  brīnums  un  ir  iekļautas  UNESCO  pasaules
mantojumu sarakstā. Ajanta alās aplūkojami neskaitāmi Budisma reliģiskās
mākslas meistardarbi, un tās tiek uzskatītas par vienu no labākajiem šāda
veida arhitektūras paraugiem.  Tālāk dosieties uz Aurangabadu. Pusdienas
vietējā  viesnīcā.  Tālāk  apmeklēsiet  Bibi  Ka  Maqbara  mauzoleju,  ko
1679.gadā  uzcēla  princis  Azam  Shah  savas  mātes  piemiņai.  Bibi  Ka
Maqbara mauzoleja dizains lielā mērā ir balstīts uz Tadžmahala mauzoleju
Agrā.  Tālāk  dosieties  uz  Dulatabadu.  Atgriešanās  vilcienā.  Brauciens  uz
Mumbaju.

Nakts
vilcienā

9. diena. Mumbaja

Brokastis.  Ierašanās  Mumbajā  –  Maharaštras  štata  galvaspilsēta,  kā  arī
visapdzīvotākā  pilsēta  Indijā.  Transfērs  uz  viesnīcu.  Brīvais  laiks.
Nakšņošana Mumbajā. 

Viesnīca
Mumbajā

10. diena. Mumbaja – Stambula – Rīga 
Transfērs uz lidostu. Lidojums Mumbaja – Stambula, Stambula – Rīga. 

“Indian Maharaja” vilcieni:
21 luksuss vagoni, no kuriem 11 ir pasažieru. Uz katru vagonu ir 8 cilvēku personāls. Katrā vagonā 
ir 4 kupejas (8,7 km2), starp kurām var izvēlēties istabu ar vienu lielu gultu (152 x 208 cm) vai 
istabu ar divām gultām (86 x 208 cm). Katrā kupejā ir skapis, seifs, duša. Vagonā ir arī 2 numuri 
Presidental Suite, kuros ietilpst guļamistaba, viesistaba un aprīkotas personīgās tualetes.

Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma un ir atkarīga no brauciena laika un 

izvēlētās kupejas kategorijas.

Ceļojuma paketē “Silver” iekļauts:

- nakšņošana vilciena kupejā Deluxe Suite;
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- grupas transfēri;
- ekskursiju programmas.

Ceļojuma paketē “Gold” iekļauts:

- nakšņošana vilciena kupejā Deluxe Suite;
- individuālie transfēri;
- ekskursiju programmas;
- personīgais gids.

Ceļojuma paketē “Platinum” iekļauts:

- nakšņošana vilciena kupejā Presidental Suite;
- individuālie transfēri;
- individuālas ekskursiju programmas;
- personīgais gids.

Ceļojuma cenā nav iekļauts:
 aviobiļetes Rīga – Stambula – Deli, Mumbaja – Stambula – Rīga;
 nakšņošana Mumbajas viesnīcā;
 Indijas vīza;
 vietējie nodokļi;
 apdrošināšana;
 personīgie izdevumi, dzeramnaudas.
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