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KERALA – TAMILNADU.
 (VIP programma individuālajiem ceļotājiem ar individuālu servisu)

* braucienu iesakām augustā – septembrī starp lietus periodiem un no decembra - martam

1. diena Lidojums Rīga  – Trivandruma.
Lidojums

2. diena
TRIVANDRUMA 
Ielidošana Trivandrumā. Tikšanās ar firmas pārstāvi, transfērs uz viesnīcu
07.50 am (35 min.).  Izvietošana. Brokastis.  Vakariņas viesnīcā (iekļautas
cenā).

Viesnīca

3.diena

TRIVANDRUMA 
Brokastis.  Atpūta.  Izbaudām  ajūrvēdas  procedūras.  Pelde  Arābijas  jūrā,
saule  un  atpūta.  Vakariņas  (iekļautas  cenā). Mehendi  zīmējumi,  sari,
smalkums un noslēpumainība. Mūsu piedzīvojums un sievietes zemes spēks.
Enerģija un zemes maģija - svārki! 

Viesnīca

4.diena

TRIVANDRUMA 
Brokastis. Atpūta. Izbaudām ajūrvēdu. Pelde Arābijas jūrā, saule un atpūta.
Vakariņas (iekļautas cenā).  Kovalama pludmale – pazīstama kā dienvidu
paradīze,  kuru  apmeklē  tūkstošiem  tūristu,  lai  relaksēties  un  atpūsties,
iepazināties  ar  citu  Indiju.  Kulinārijas  stunda  ar  “Travancore  Resort”
šefpavāru. Vakarā izbrauciens uz Kovalama pludmales promenādu.

Viesnīca

5.diena

TRIVANDRUMA 
Brokastis. Atpūta. Rīta pastaiga un pelde! Iesakām ekskursiju uz Keralas
galvaspilsētu Tiruvananthapuramu, kas tulkojumā no malayam valodas ir
Ananthas pilsēta. Anantha ir čūsku karalis uz kura guļ dievs Višnu. Tieši šai
Višnu formai ir veltīts galvenais templis Šrī Padmanabhasvami, kuru mēs
apmeklēsim.  2011.  gadā  šajā  templī  atrada  paslēptu  istabu  ar  zeltu  un
dārgakmeņiem 22 mlrd USD vērtībā. Sieviešu aizstāves - dievietes Attukal
templis, kuru Pongala festivāla laikā apmeklē miljoniem sieviešu, lai dievieti
godinātu ar saldiem rīsiem un lūgtu palīdzību.
Slavenā mākslas galerija  Sri Chitra - apjomīga gleznu kolekcija no visas
Āzijas,  ieskaitot  vietējā  Maharadžas  Ravi  Varmas,  kā  arī  Svjatoslava  un
Nikolaja Reriha gleznas. Vakariņas (iekļautas cenā).

Viesnīca

6.diena

TRIVANDRUMA – KUNJAKUMARI – RAMEŠVARAM (400 km / 7 st.)

Brokastis.  Kanjakumari -  tālākā  Indijas  dienvidu  pilsēta,  kur  satiekas
Indijas  okeāns,  Arābijas  jūra  un  Manaru  līcis. Vieta,  kur  vienlaicīgi  var
novērot saullēktu un saulrietu. Momentu, kad no okeāna pamostas saule un
saulrietu, kad noguruša saule pazūd ūdenī. Spēcīgākās dienas skaitās tad,
kad vienlaicīgi var redzēt saules saullēktu austrumos un mēness izzušanu
rietumos.

Ramešvaram –  viena  no  septiņām sakrālām  pilsētām  Indijā  (Ayodhya,
Varanasi,  Ramešvaram,  Kurukshetra,  Mathura,  Dwarka,  Kanchipuram)  un
viena  no  svarīgākajiem  svētceļojuma  centriem  Dienvidindijā.  Vakariņas
(iekļautas cenā).

Viesnīca

7.diena RAMEŠVARAM
Saullēkts un  Sveiciens saulei  okeāna krastā -  OM SURYA NAMASKARA.
Brokastis.  Ramešvaram –  pilsēta  Dienvidindijā.  Tulkojumā  no  sanskrita
nozīmē  „Dieva  Rāma  vieta”.  Tieši  šeit,  kur  Bengālijas  līcis  satiekas  ar
okeānu,  dievs  Rāma  pieņēma  svēto  apmazgāšanu.  Ģeogrāfiski  Rāmas

Viesnīca
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pilsēta atrodas uz līnijas, kura savieno Indiju ar Šrilankas salu. Ramešvaram
– svēta vieta, piesūcināta ar zivju smaržu un Rāmas mīlestību !
Vakara aarti un saulriets. Vakariņas (iekļautas cenā).

8.diena

RAMEŠVARAM
Saullēkts un Sveiciens saulei okeāna krastā -  OM SURYA NAMASKARA.
Brokastis. Netālu no Ramanathasvami tempļa atrodas Agni Tirtham templis.
Šeit  Rāma  pieņēma  svēto  apmazgāšanu,  pēc  Rāvanas  nogalināšanas.
Svētceļnieki tiekas uz šo vietu, lai apmazgātos svētajos ūdeņos.
Saullēktā mēs apmazgāsimies okeānā un 22 svētajās akās tempļa teritorijā.
Uzskata, ka šo aku izraka pats Rāma apmēram pirms 9 tūks. gadu. Ūdens
no šīs akas nomazgā negatīvo karmu. Pēc apmazgāšanās sajūties, kā no
jauna piedzimis! Vakariņas (iekļautas cenā).

Viesnīca

9.diena

RAMEŠVARAM – MADURAI (200 km 3.5 - 4 st.)
Saullēkts un  Sveiciens saulei  okeāna krastā -  OM SURYA NAMASKARA.
Brokastis.  Izbraucam  uz  Madurai.  Tempļa-pilsēta,  kura  „nekad  neguļ”.
Madurai  tiek  uzskatīta  par  vecāko  pilsētu,  kuras  vēsture  aizsākās  vairāk
nekā pirms 2500 gadiem. Vakariņas (par papildu samaksu).

Viesnīca

10.diena

MADURAI
Brokastis.  Tirgus  apmeklējums.  Lielākā  daļa  no  veikaliem atrodas  apkārt
Minakši tempļa. Katrai no ielām ir sava „specifika”. Piemēram, pārtiku var
iegādāties East Masi ielā, rotājumus - South Avani Moola, elektroniku - Town
hall  road.  Šeit  ir  vērts  iegādāties  kokvilnas  sari,  antikvariāta  lietas.
Pudumandapam - tirgus ar 500 gadu vēsturi, kur var nopirkt grāmatas,
drēbes, suvenīrus un citās interesantās lietas.
Minakši  templis  Madurajā  -  viens  no  lielākajiem un  ievērojamākajiem
Indijas tempļiem, veltīts Šivam un Parvati. Šī ir vieta, kur Šakti enerģija ir
fiziski  jūtama. Saulrietā un saullēktā šeit  notiek unikāls rituāls: Šiva, „lai
radītu,  dodas  uz  Parvati  guļamistabu”,  bet  no  rīta  Šiva  pamet  viņas
guļamistabu. Šī tempļa apmeklējums dod Šivas un Parvati svētību laimīgai
un  harmoniskai  ģimenes  dzīvei.  Apmeklēsim  augstāko  templi–
Tiruparakundram,  kas veltīts Murugana kāzām. Veicot šo svētceļojumu,
mēs nokļūstam aizsaulē, izmainot savu apziņas stāvokli. Saņemam svētību
atrast  labu  vīru/sievu  vai  nostiprinām  laulību.  Vakariņas  (par  papildu
samaksu).

Viesnīca

11.diena

MADURAI – TEKKADI (150 km /3 st.)
Brokastis. Izbraucam uz Keralu. Ceļš ved gar austrumu Gatiem un Keralas
nacionālajiem parkiem. Neskarta daba, iespēja ieraudzīt ziloņu ģimenes un
tiģerus.  Pusdienas.  Izvietošanās viesnīcā.  Pēc vēlmes garšvielu plantāciju
apmeklējums un brauciens ar ziloņiem. Vakarā iesākām izbaudīt vienu no
mākslas cīņas vai mūzikas pasaules izrādēm. Vakariņas (iekļautas cenā).

Viesnīca

12.diena
TEKKADI – MARARI (150 км /2.5 ч.)
Iesākām izbaudīt Gavi Jeep Safari 5.30 - 4.00 pm. Pārbraucam uz Varkalu.
Vakariņas (par papildu samaksu).

Viesnīca

13.-

15.diena

MARARI
Saullēkts.  Brokastis. Atpūta  Indijas  okeāna  krastā.  Meditācija,  ajūrveda.
Vakariņas (par papildu samaksu).

Viesnīca

16.diena MARARI – KOČINA (76km  1.5 h)– RĪGA
Brokastis. Transfērs uz lidostu (50 km – 1,5 st.). Lidojums. Lidojums
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! Dažu hindu tempļu apmeklējumam nepieciešamas bahilas. 

! Indiešu virtuve ir ļoti asa, restorānā pirms ēdienu pasūtīšanas vēlams oficiantam pateikt jūsu

vēlmes par ēdiena asumu. 

! No gida savlaicīgi precizējiet izbraukšanas laiku uz ekskursijām.

 *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.

Ceļojuma cena: aprēķinam pēc pieprasījuma !

Cenā iekļauts:

 komfortabli transportlīdzekļi ar gaisa kondicionētāju ceļojuma laikā;

 nakšņošana viesnīcās 2-vietīgā numurā, ar norādīto ēdināšanu;

 krievu vai angļu valodā runājoša gida pakalpojumi;

 firmas pārstāvja pakalpojumi lidostā;

 dāvana no firmas;

 Gavi Jeep Safari;

Cenā nav iekļauts:

 lidojums Rīga - Trivandruma – Rīga, no 722 EUR;

 ieejas maksa apskates objektos pēc programmas;

 Indijas e-vīza 67 EUR;

 filmēšanas atļaujas;

 nesēju pakalpojumi lidostā, viesnīcās, dzeramnaudas gidiem, šoferiem;  

 personīgie izdevumi;

 apdrošināšana;

 vakariņas, izņemot programmā minētās.

Viesnīcas*: 

 KOVALAM - Kovalam Travncore Beach resort, Heritage Home, 4 naktis; 

 RAMESWARAM - Rameswaram Daiwik Hotels, Delux rooms, 3 naktis; 

 MADURAI – Heritage Madurai hotel /Geoffery Bawa Rooms, 2 nakti;

 THEKKADY – Spiece village, Delux villa, 1 nakts;

 MARARI – Marari Beach Resort, villa, 4 naktis;

*Viesnīcas tiek precizētas rezervēšanas laikā !

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti un vīza:

 Vīzas noformēšanas laiks – 10 darba dienas; E-VIZA 3 dienas.

 Vīzas noformēšanai nepieciešama pase ar derīguma termiņu vismaz 6 mēnešus pēc
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atgriešanās ar vismaz 2 brīvām lappusēm pie atzīmes Vīzas un 1 fotogrāfija (5x5 cm).

Uzmanību! LR pilsoņa pase, kas izdota līdz 2002. gada 30. jūnijam, vairs nav derīga ceļošanai!

Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu gadījumā, kā arī atkarībā no degvielas

cenas pieauguma vai valūtas kursa svārstībām!

Pieteikšanās ceļojumam:

- piesakoties ceļojumam, nepieciešama pase un jānoslēdz ceļojuma līgums;

- jūsu vieta tiks rezervēta pēc 700 EUR avansa iemaksas;

- 2. iemaksa 700 EUR, 60 dienas pirms ceļojuma sākuma;

- pilna ceļojuma apmaksa 36 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma anulācijas noteikumi:

- atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 50 dienām pirms ceļojuma, tiek ieturēti 700 EUR;

- atsakoties 49–36 dienas pirms ceļojuma, tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas;

- atsakoties mazāk nekā 36 dienas (5 nedēļas) pirms ceļojuma, tiek ieturēti 100% no ceļojuma

summas;
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