PONUKA POZNÁVACIEHO
ZÁJAZDU ZLATÝ TROJUHOLNÍK
Termín: 16.-22. marec 2018
Pripravili sme pre Vás poznávací zájazd, ktorý môžete skombinovať s našim
tradičným ajurvédskym pobytom. Ukážeme Vám to najlepšie z Indie – najkrajšie
kultúrne a historické pamiatky UNESCO (Taj Mahal, Jaipur, Staré a Nové Dillí).

PROGRAM:
16. marec - Odlet z Viedne do Jaipuru cez Dillí.
17. marec – Prílet do Jaipuru. Transfer do hotela,
ubytovanie. Voľný program
18. marec - Po skorých raňajkách, exkurzia do Amber
Fort, starobylého hlavného mesta štátu až do roku 1728.
Do pevnosti sa necháme vyviezť ako pravý Maharadža na
chrbte slona. Prezrieme si sálu víťazstva Jagmandir alebo
zrkadlovú sieň, ktorá pripomína odrazy hviezd na nočnej
oblohe, rozsiahle nádvorie a záhrady, či chrám bohyne
Kalí.
Popoludní prehliadka ružového mesta Jaipur. Chcete vedieť prečo
práve táto farba? Jaipur najlepšie spoznáme, ak sa budeme
prechádzať jeho malebnými uličkami. Ukážeme si najväčšie
dominanty mesta: Mestský palác (známy najmä múzeom odevov a
strážou, dodnes je sídlom Maharadžu) observatórium Jantar Mantar
a Hawa Mahal - veterný palác. Jaipur je tiež hlavným centrom
drahokamov a polodrahokamov, šperkov, bavlnených textílií a
typickej Modrej keramiky.
Prenocovanie v hoteli v Jaipure.
19. marec - Ráno po raňajkách transfer do Agry (240 km / 6hod.)
Na ceste sa zastavíme vo Fatehpur Sikri, opustenom hlavnom
meste Indie počas vlády Mughalov. Medzi hlavné atrakcie mesta
Fatehpur Sikri patria veľké divadelné sály, paláce, mešity, hrobka
Salim Chishti, Panchmahal a Buland Darwaza, ktorá je jednou z
najväčších brán v Ázii.
Popoludní navštívime jedno zo siedmych divov sveta - Taj Mahal,
ktoré postavil mughalský cisár Shah Jehan. Toto krásne
mauzóleum je postavené z čistého bieleho mramoru a je
architektonickým zázrakom. Bol postavený na pamiatku milovanej
kráľovnej Mumtaz Mahal. Budova bola koncipovaná ako záhradná
hrobka s mauzóleom, ktorý stúpa na ďalekom konci komplexu a
rieka Yamuna tečie pod ním. Pod kopulou sú hrobky Mumtaz Mahal
a Shah Jehan. Prenocovanie v hoteli v Agre.
20. marec - Po raňajkách navštívime pevnosť Agra, postavenú cisárom
Akbarom v rokoch 1565 - 1573 s bludiskom dvorov, mešít a
súkromných komôr. Väčšina budov pôvodne postavených Akbarom
bola zničená a obnovená jeho vnukom Shah Jehanom. Transfer do
Delhi (204km / 3 hod.)

21. marec -Celodenná prehliadka Delhi, hlavného mesta Indie,
ktoré je jedinečnou ukážkou spojenia modernej kultúry so starými
prvkami. Spája dva úplne odlišné, no harmonické svety- starú a
novú časť. Dillí je zároveň bránou do celej Indie, ktorá nás ani na
sekundu nenechá zabudnúť na rozdiel y medzi chudobou
a bohatstvom. Čaká nás dôkladná prehliadka mesta. Nádherná
Červená pevnosť, symbol sily i elegancie mughalskéh
o cisára, najznámejšia a najväčšia mešita celej Indie, Jama
Masjid, Raj Ghat - pamätník Mahatma Ghandiho . Nenecháme
si ujsť ani Nové Dillí , navštívime historické Humayunové
hrobky, najväčší tehlový minaret v Indii Qutub Minar. Prejdeme
sa majestátnym Rajpatom k Indickej bráne.
Prenocovanie v hoteli v Delhi
22. marec
Transfer na letisko a odlet do Kéraly ( prip. do Viedne) kde nás čaká
už len vytúžený ajurvédsky pobyt v obľúbenom Poovar Island
Rezorte.

Ce

Doplatok pri kombinácií s ajurvédskym pobytom:
Cena bez ajurvédskeho pobytu

:

495 eur/ 1 osoba v dvojlôžkovej izbe
1 095 EUR/ 1 osoba v dvojlôžkovej izbe

Cena zahŕňa :
• vnútroštátny let Delhi Jaipur a Delhi Trivandrum (v prípade kombinácie s ajurvédskym
pobytom )
• medzinárodnú letenku Viedeň -Delhi -Viedeň a vnútroštátnu letenku Delhi Jaipur ( bez
ajurvédskeho pobytu)
• kompletnú dopravu počas celého pobytu
• ubytovanie s raňajkami v kvalitných 4 * hoteloch ( 2 noci Jaipur, 1 noc Agra, 2 noci Delhi)
• anglicky hovoriaci sprievodca
• slovensky hovoriaci zástupca CK

Cena nezahŕňa : vstupné cca 60 eur, víza cca 50 eur a prípadné cestovné poistenie.
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 150 eur

Cena platí pri záväznej objednávke do 31. januára. Minimálny počet účastníkov: 6

