
 

Indijas Zelta Loks un Safari 

Rantambore Tīģeru Rezervātā 
ar Ritu Ivanovu – ceļotāja ar vairāk nekā 9 gadu pieredzi ceļojumu 

pa Indiju organizēšanā un vadīšanā 
nelielā grupā – 4-9 cilvēki 

12.03.2018. – 21.03.2018. 
10 dienas 

Cena: 1395EUR 
(starptautiskais pārlidojums jau iekļauts cenā) 

 

1.diena 
12.03.2018. 
(pirmdiena) 

Visi darbi padarīti... varam doties ceļā 

Starptautiskais pārlidojums uz Indijas galvaspilsētu Delī – aviokompānija Finnair (ceļojuma 

organizētāji patur tiesības mainīt aviokompāniju) 

2.diena 
13.03.2018. 
(otrdiena) 

Agri no rīta ielidošana Delī 
Pēc imigrācijas formalitāšu nokārtošanas, dosimies uz viesnīcu Delī. 
Neliela atpūta. Pēcpusdienā neliela ekskursija pa Delī – Jaundelī un vecā Delī apskate.  
Nakts viesnīcā Delī 

3.diena 
14.03.2018. 
(trešdiena) 

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Agru (~ 4-5h) 
 Pa ceļam uz Agru mēs apmeklēsim Indijā plaši pielūgta Dieva Krišnas dzimšanas vietu 

Maturā. Saskaņā ar seniem rakstiem, Dievs Krišna ir piedzimis cietuma kamerā, kur viņa vecākus 
bija ieslodzījis viņa paša onkulis (mātes brālis), jo viņam tika pareģots, ka māsas astotais bērns būs 
viņa nāves cēlonis. Blakus Dieva Krišnas piedzimšanas vietai atrodas templis, kurš ir viens no 
apmeklētākiem tempļiem Indijā. Šai vietai ir vairāk nekā 4000 gadus sena vēsture. Ar rikšām 
dosimies arī uz svētās upes Jamunas krastiem, kur veiksim nelielu izbraucienu ar laivu. 

 iekārtošanās viesnīcā Agrā, īsa atpūta; 
 Pēcpusdienā dosimies apmeklēt pasaulslaveno Tadž Mahal /Taj Mahal/ - Taj Mahal ir viens no 

visslavenākiem mauzolejiem pasaulē, ko mugalu imperators Šah Džahans uzcēla par godu savai 
mīļotai sievai. Tas tiek uzskatīts par patiesas mīlestības simbolu. Te daži fakti par Tadž Mahal - 
http://www.history.com/topics/taj-mahal# ; 

  Vakarā jums būs iespēja apmeklēt šovu, kurā tiek stāstīts par Tadž Mahal vēsturi. Aktieri un 
dejotāji dažādos nacionālos kostīmos caur dejām, mūziku un krāšņām dekorācijām atspoguļo Indijas 
tradīcijas un Tadž Mahal rašanās vēsturi (Papildus ekskursija, nav iekļauta programmas 
pamatcenā, pēc izvēles – papildus maksa 35EUR) 

 Nakts viesnīcā Agrā 

4.diena 
15.03.2018. 

(ceturtdiena) 

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Rantambore Tīģeru Rezervātu (3-4h) 
 Pa ceļam apskatīsim Fatehpur Sikri (“Uzvaras pilsēta”), forts, kas ir iekļauts UNESCO 

Pasaules kultūras mantojumu sarakstā. Tas ir būvēts 16.gadsimta otrajā pusē, laikā, 
kad valdīja viens no slavenākajiem mugalu imperatoriem Akbars.  

 Pēc pusdienām apmeklēsim arī pasakaini skaistu pakāpienu aku Abhaneri ciemā, kas ir 
celta 9.gadsimtā. Tā ir viena no senākajām vietām Radžastānā, vairāk nekā 3500 pakāpieni 
13 stāvos veido vienu no dziļākajām pakāpienu akām Indijā. Pēc grupas vēlmēm būs  iespēja 
arī iepazīties ar Abhaneri ciemata ļaužu dzīvi – viesoties pie vietējā podnieka un paklāju 
meistara, kuri strādā pēc senām tehnoloģijām. 

 Iekārtošanās viesnīcā un nakšņošana netālu no Rantambore Nacionālajā parka – tas ir 
viens no lielākajiem un pazīstamākajiem nacionālajiem parkiem Ziemeļindijā. Īpaši tas ir 
slavens ar nu jau reti sastopamiem Bengālijas tīģeriem, kurus te ir iespējams redzēt savvaļā, 
dodoties safarī ar džipiem vai atvērta tipa autobusu. 

Nakts viesnīcā Rantamborē. 

5.diena 
16.03.2017. 
(piektdiena) 

Rantambore Tīģeru Rezervāts 
 Agri no rīta dosimies safarī uz Rantambore Tīģeru Rezervātu (safarī ilgums ~ 3h) - 

izbraukums atvērta tipa busiņā vai ar džipiem pa rezervāta teritoriju, baudot lielisko 
dabu un vērojot dzīvniekus. Un, ja paveicas, tad ir iespējams ieraudzīt arī nu jau tik reti 
sastopamo Bengālijas tīģeri, kas ir galvenais šī rezervāta lepnums.  

 Pēcpusdienā pārbrauciens uz Čambalas upes krokodīlu rezervātu (1-2h), kur izbaudīsim 
safari ar laivu (~ 1h) pa Čambalas upi, vērojot krokodīlus un aligatorus, dažādu šķirņu 
bruņurupučus un putnus brīvajā dabā. 

Nakts viesnīcā Rantamborē 
 



    
6.diena 

17.03.2018. 
(sestdiena) 

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Džaipūru (5-6h). 
 Pa ceļam apskatīsim senu fortu un pili Bundi pilsētā – pilsēta, kuras ievērojamākie apskates 

objekti tika celti vēl 14.gadsimtā.  
Tiek uzskatīts, ka Nobela prēmijas laureāts  Radjērs Kiplings (“Džungļu grāmata” autors) 
daļu no savas slavenās noveles “Kims” ir uzrakstījis tieši te. Bundi pils pārsteidz ar savu 
arhitektūru un vēsturi. Vietējā gida pavadībā uzzināsim par zīmīgākiem šīs vietas 
notikumiem.  

 Nakts viesnīcā Džaipūrā. 

7.diena 

18.03.2018. 
(svētdiena) 

Džaipūra 

Pēc brokastīm: 
 Džaipūras pils apskate – ļoti skaista celtne, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu! Dārzi, 

svinību zāles, pagalmi un tempļi; Mugalu, Eiropas un Indiešu Vastu arhitektūras stilu unikāls 
apvienojums pārsteidz uz katra soļa. 

 Amber forta apskate – pirms tika uzcelta Džaipūras pils, karaliskā ģimene dzīvoja Amber 
fortā, kas 2013.gadā tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Lai arī no 
ārpuses forts izskatās iespaidīgs un draudošs, iekšējā forta apdare pārsteidz ar mugalu 
laikiem raksturīgo bagātību un krāšņumu. Tūkstoš spoguļu zāle, kuru ir iespējams apgaismot 
ar vienas sveces palīdzību, jau vien ir apskates vērta. Forts atrodas kalna virsotnē, kur ir 
iespējams, ja ir vēlme, arī pacelties ziloņu mugurā (brauciens ar ziloni nav iekļauts 
pamatcenā, papildus izmaksas 15EUR no cilvēka, minimums 2 cilvēki) 

 Jantar Mantar observatorija – viena no senākajām observatorijām Āzijā, celta 
17.gadsimtā. 

 Pēcpusdienā iepirkšanās – Džaipūra ir slavena ar īpaši augstas kvalitātes 
juvelieriztrādājumiem un dārgakmeņiem. Tāpat te ir pieejams augstas kvalitātes tekstils, 
tējas un garšvielas. Tāpat ir iespējams iegādāties ar rokām darinātus paklājus, ādas 
izstrādājumus, suvenīrus. Džaipūru vēl sauc par iepirkšanās paradīzi. 80% no pasaulē 
tirgotiem dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem nāk no Džaipūras.  

 Nakts viesnīcā Džaipūrā 

8.diena 
19.03.2018. 
(pirmdiena) 

Džaipūra 
Pēc brokastīm: 

 Vēju pils apskate – ļoti skaista celtne, kas neatstāj vienaldzīgu nevienu! Dārzi, svinību zāles, 
pagalmi un tempļi; Mugalu, Eiropas un Indiešu Vastu arhitektūras stilu unikāls apvienojums 
pārsteidz uz katra soļa. 

 Alberta Halles muzejs – ēkas pamatakmens tika ielikts 1876.gadā Velsas prinča Alberta 
Edvarda vizītes laikā un 1880.gadā tika pieņemts lēmums iekārtot te Industriālās Mākslas 
muzeju, kas atspoguļotu Indijas mākslinieku un amatnieku spējas un bagāto vēsturisko 
mantojumu. Muzejs kļuva par negaidīti apmeklētu un populāru vietu Džaipūrā. Mēs 
apskatīsim vairākas izstādes – juvelierizstrādājumi un tekstils, munīcija un ziloņkaula 
izstrādājumi, ķeramika un skulptūras, un daudz kas cits.  

 Pērtiķu templis – apmeklēsim ļoti svalenu templi, kur mīt desmitiem pērtiķu. 
 Vakariņas etniskajā ciemātā – vakarā dosimies apskatīt etnisko ciematu netālu no 

Džaipūras, kur baudīsim ne tikai tradicionālo Radžastānas ēdienu, bet arī varēsim apskatīties 
tradicionālo deju priekšnesumus, vietējo amatnieku darbu procesā, leļļu šovu un daudz ko 
citu.  

 Nakts viesnīcā Džaipūrā 

    
9.diena 

20.03.2018. 
(otrdiena) 

Pēc brokastīm pārbrauciens uz Deli (~4) 
 Pēcpusdienā iekārtošanās viesnīcā Delī. 
 Pēc neilgas atpūtas neliela ekskursija ar rikšām pa Veco Deli. 
 Vakarā ir iespējams apmeklēt Swaminarayan Akshardham templi 

(http://akshardham.com/), kas ir pasakaini skaista vieta. Pēc tempļa apmeklēšanas, pēc 

http://akshardham.com/


saulrieta, var noskatīties ūdens strūklaku šovu. Šī vieta nevienu neatstāj vienaldzīgu! 
(papildus ekskursija, nav iekļauta programmas pamatcenā – papildus maksa 30EUR, 
minimums 2 cilvēki). 

 Nakts viesnīcā Delī 

10.diena 
21.03.2018. 
(trešdiena) 

Agri no rīta pārlidojums uz mājām 

 

Ceļojuma cenā iekļauts: 
 Lidojums Rīga – Deli – Rīga (ekonomiskajā klasē, Finnair, ceļojuma organizētāji patur tiesības mainīt 

aviokompāniju); 
 Izmitināšana 3* viesnīcās saskaņā ar ceļojuma maršrutu: Agra 1 nakts, Rantambore 2 naktis, Džaipūra 3 naktis, 
Deli 2 naktis (visās viesnīcās dzīvošana ir divvietīgos numuriņos, brokastis ir iekļautas, par papildus samaksu ir 
iespējams organizēt nakšņosanu 4* vai 5* viesnīcās); 
 Transfēri: Delhi – Matura - Agra – Rantambore – Bundi – Džaipūra - Deli (ar komfortabu trasportlīdzekli, AC); 
 Programmā minēto apskates objektu ieejas maksas un transfēra līdz tiem izmaksas, izņemot ieejas maksas 
objektos, kuri programmā ir atzīmēti kā “nav ieķlauts programmas pamatcenā”; 

 viens izbraukums ar džipiem (safari) pa Tīģeru rezervātu Rantamborē; 
 Laivu safari Čambalas upes krokodīlu rezervātā; 
 Vakariņas etniskajā ciematā Džaipūrā 19.03.2018.; 

 Latviski, krieviski un angliski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi – sagaidīšana un pavadišana Delī lidostā, 
pavadīšana visa ceļojuma laikā; 
 Vietējo ģidu pakalpojumi. 

 
Ceļojuma cenā neiekļauts: 
 Indijas vīza; 
 ceļojuma apdrošināšana; 
 ēdināšanas izdevumi (izņemot brokastis viesnīcās un vakariņas 19.03.2018.) un citi personīgie izdevumi; 
 dzeramnauda šoferim (50EUR) un citam apkalpojošam personālam viesnīcās, restorānos u.tml.; 
 ziedojumu nauda tempļos un līdzīgās vietās, ziedojumi par pudžām u.c. līdzīgi izdevumi; 

 Ziloņu safari Amber fortā (papildus izmaksas 15EUR no cilvēka, minimums 2 cilvēki) 
 medicīnas izdevumi; 
 ekskursija uz Akshardam temple (30EUR, minimums 2 cilvēki); 
 ieejas maksa izklaides vietās, muzejos un apskates objektos, kuri nav iekļauti ceļojuma programmā; 
 fotografēšanas un filmēšanas atļauju apskates objektos maksas; 

 u.c., kas nav minēts ceļojuma programmā.  
 

Pieteikšanās ceļojumam un norēķinu kārtība: 
 piesakoties cieļojumam, nepieciešami pases dati un jānoslēdz ceļojuma līgums; 
 jūsu vieta tiks rezervēta pēc 495EUR avansa iemaksas; 
 otrā iemaksa 450EUR ir jāveic līdz 20.01.2018. 
 trešā iemaksa 450EUR ir jāveic līdz 20.02.2018. 

ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, SIA LAXMI DHAM INTERNATIONAL patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 
Piemaksa par dzīvošanu vienvietīgā numuriņā 210EUR 

 
Atteikuma gadījumā tiek ieturēti: 
 495EUR – atsakoties līdz 20.01.2018.; 
 atsakoties no 21.01.2018. līdz 20.02.2018. – 945EUR; 

 atsakoties pēc 21.02.2018. – 100% no ceļojuma summas.  
 

Minimālais tūristu skaits grupā 4 personas, max – 9 personas. 

Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Brauciena organizētāji patur 

tiesības veikt izmaiņas ceļojuma norises kārtībā, kā arī mainīt starptautisko pārlidojumu aviokompāniju. 

Informācija un pieteikšanās: tālr. 29857838, 

ritaivanova@kaizen.lv, Rita Ivanova 

 

mailto:ritaivanova@kaizen.lv

