Individualni podaljški za potovanje
Indijski kalejdoskop 11 dni (skupaj 15 dni)
Individualni podaljški so možnosti, ki si jih lahko privoščite kot podaljške po potovanju Indijski kalejdoskop
11 dni. Podaljški so brez slovenskega vodnika; ali z lokalnim vodnikom, ali v asistenci našega lokalnega partnerja
(počitnice). Pripravimo tudi podaljšek po vaši želji.
Ponujamo vam:
- individualne počitnice v Goi
- individualne počitnice na Andamanskih otokih
- individualni podaljšek v Radžastanu
- individualni duhovni podaljšek v Rišikešu
Oglejte si tudi potovanje V kraljestvu Šive 15 dni.

Individualni podaljšek - počitnice v Goi 6 dni
Hoteli 3-4*, nočitev/zajtrk

1. dan DELHI – polet v GOO (10. dan potovanja Indijski Kalejdoskop). Zajtrk. Ogled prestolnice in prosto
popoldne. Zjutraj obiščemo Džamo Masdžid (največja mošeja v Indiji) in se sprehodimo po starem delu mesta, potem
obiščemo Gandi Smriti (Birla house), kjer je bil Gandhi ubit, obiščemo muzej in se poklonimo zgodbi velikega
Gandhija. Sledi ogled Vrat Indije s pogledom na parlament in predsedniško palačo. Obiščemo grobnico sufija
Nizamuddina in izvemo zgodbo, sledi ji ogled sikhovskega templja Bangla Sahib z veliko obedovalnico. Popoldne se

odpeljemo na letališče in poletimo proti Goi ob indijskem oceanu. Prevoz do hotela. Namestitev. Prosto. (H, Z,
letalo)
2. dan GOA. Zajtrk. Prosto za počitnice oz. izlete po želji. Nočitev. (H, Z)
3. dan GOA. Zajtrk. Prosto za počitnice oz. izlete po želji. Nočitev. (H, Z)
4. dan GOA. Zajtrk. Prosto za počitnice oz. izlete po želji. Nočitev. (H, Z)
5. dan GOA – polet v DELHI. Zajtrk. Prosto do odhoda na letališče. Polet v Delhi. Vožnja do hotela. Prosto. (H,
Z)
6. dan DELHI – LJUBLJANA. Zgodnji odhod in vožnja do letališča Delhi, od koder preko Istanbula
poletite proti Ljubljani. Konec potovanja. (letalo)
Ure letov ter razpored ogledov se lahko naknadno spremenijo, vsebinsko pa program ostaja nespremenjen.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi: 375 EUR
Doplačilo za enoposteljno dobo: 130 EUR
Cena (najmanj 2 udeleženca) vključuje: notranji let Delhi – Goa – Delhi, transferji iz letališča do hotela in nazaj,
4 nočitev z zajtrkom v hotelih 4* (lokalne kategorizacije) v Goi in 1 nočitev v hotelu 3* v Delhiju, stroške priprave in
organizacije potovanja.

Individualni podaljšek - počitnice na Andamanskih
otokih 6 dni
Hoteli 3-4*, nočitev/zajtrk

1. dan DELHI - ANDAMANSKI OTOKI (10. dan potovanja Indijski Kalejdoskop). Zajtrk. Ogled prestolnice
in prosto popoldne. Zjutraj obiščemo Džamo Masdžid (največja mošeja v Indiji), in se sprehodimo po starem delu
mesta, potem obiščemo Gandi Smriti (Birla house), kjer je bil Gandhi ubit, obiščemo muzej i se poklonimo zgodbi
velikega Gandhija. Sledi ogled Vrat Indije s pogledom na parlament in predsedniško palačo. Obiščemo grobnico sufija
Nizamuddina in izvemo zgodbo, sledi ji ogled sikhovskega templja Bangla Sahib z veliko obedovalnico. Popoldne se
odpeljemo na letališče in poletimo proti Andamanskim otokom. Prevoz do hotela. Namestitev. Prosto. (H, Z, letalo)
2. dan ANDAMANSKI OTOKI. Zajtrk. Prosto za počitnice oz. izlete po želji. Nočitev. (H, Z)
3. dan ANDAMANSKI OTOKI. Zajtrk. Prosto za počitnice oz. izlete po želji. Nočitev. (H, Z)
4. dan ANDAMANSKI OTOKI. Zajtrk. Prosto za počitnice oz. izlete po želji. Nočitev. (H, Z)
5. dan ANDAMANSKI OTOKI – polet v DELHI. Zajtrk. Prosto do odhoda na letališče. Dopoldanski polet v Delhi.
Vožnja do hotela. Prosto popoldne za zadnje nakupe in lastno raziskovanje. Po želji vam lahko ponudimo izlet z
angleško govorečim vodnikom (Kutab Minar, Bahajski tempelj … ). Nočitev. (H, Z)
6. dan DELHI – LJUBLJANA. Zgodnji odhod in vožnja do letališča Delhi, od koder preko Istanbula
poletite proti Ljubljani. Konec potovanja. (letalo)
Ure letov ter razpored ogledov se lahko naknadno spremenijo, vsebinsko pa program ostaja nespremenjen.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi: 645 EUR
Doplačilo za enoposteljno dobo: 230 EUR
Cena (najmanj 2 udeleženca) vključuje: notranji let Delhi – Andamanski otoki – Delhi, transferji iz letališča do
hotela in nazaj, 4 nočitev z zajtrkom v hotelih 4* (lokalne kategorizacije) na Andamanskih otokih in 1 nočitev v hotelu
3* v Delhiju, stroške priprave in organizacije potovanja.

Individualni podaljšek v Radžastanu 6 dni
Hoteli 3*, nočitev/zajtrk/večerje

1. dan DELHI – polet v BIKANER (10. dan potovanja Indijski Kalejdoskop). Zajtrk. Vožnja na letališče in
polet v Bikaner sredi Radžastana in puščave Tar. Vožnja v Dešnok, kjer obiščemo Karni Mata tempelj iz 17. stoletja.
Preko 10.000 srčkanih reinkarniranih pripovedovalcev zgodb z brčicami okoli gobčka skaklja pod našimi nogami …
Prisluhnemo njih šepetu neskončnih zgodb. V Bikanerju obiščemo Nacionalno raziskovalno središče za kamele in
tekstilni center. Prihod v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV, letalo)
2. dan BIKANER – DŽAJSALMER. Zajtrk. Jutranji odhod v "zlato mesto" Džajsalmer. Na poti obiščemo vas, kjer
vaščani hranijo tisoče žerjavov (Demoiselle Cranes), ki sem prihajajo prezimovat. Na poti v Džajsalmer se peljemo
skozi puščavo Tar in po želji lahko jahamo kamele. Džajsalmer se ponaša z eno najbolj mogočnih trdnjav na svetu
in predstavlja enega izmed vrhuncev našega potovanja. Namestimo se, z nekaj sreče, v prijetnem preprostem hotelu
znotraj obzidja. Se je ustavil čas? Prost večer za lastno raziskovanje. Nočitev. (H, Z)
3. dan DŽAJSALMER – BISHNOJSKE VASI - DŽODPUR. Zajtrk. Zgodnja vožnja v modro mesto Džodpur. Na
poti obiščemo bishnojske vasi, kjer še vedno živijo staro kastno hindujsko ureditev, na star način spoštujejo živali, ki
se sem zatekajo po pomoč. Popoldne vstopimo v Džodpur. Res držijo Kiplingove besede, da je utrdba Meherangarh
delo titanov in ne človeških rok! Obiščemo mogočno trdnjavo Meherangarh, ki botruje 120 m nad mestom. Prevzame
nas čudoviti pogled na modra obzidja starega mesta. V skladu s časom sledi sprehod po starem mestnem jedru in
obisk. Večerja in nočitev. (H, ZV)
4. dan DŽODPUR – RANAKPUR - UDAJPUR. Zajtrk. Vožnja po tradicionalni Indiji do Ranakpurja. Ogled
najlepšega izmed džainističnih templjev je vrhunsko doživetje! Svetišče iz 15. stoletja je podprto s 1444 stebri in dva
si nista enaka. Sprehod po vaškem okolju prave Indije in postanki na poti. Večerni prihod v romantični Udajpur.
Večerja in nočitev v hotelu. (H, ZV)
5. dan UDAIPUR – polet v DELHI. Zajtrk. Udajpur je slikovito mesto, obdano z griči na obali dveh jezerc.
Obiščemo mestno palačo, kristalno galerijo, svetišče Džagdiš ter Monsumsko palačo z razgledom na mestno okolico
… Popoldne pa se prepustimo vzdušju starega mestnega jedra, polnega belih palač, templjev in havelijev. Po želji si
lahko ogledamo Muzej starih avtomobilov, nekaj pa je tudi solarnih?! Če bo dovolj vode, vožnja s čolnom do otočka
Džagmandir na jezeru Pičola. Vožnja na letališče in večerni let v Delhi. (H, Z, letalo)
6. dan DELHI – LJUBLJANA. Zgodnji odhod in vožnja do letališča Delhi.
Ure letov ter razpored ogledov se lahko naknadno spremenijo, vsebinsko pa program ostaja nespremenjen.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi: 687 EUR
Doplačilo za enoposteljno dobo: 130 EUR
Cena (najmanj 2 udeleženca) vključuje: notranji let Delhi – Bikaner in Udaipur -Delhi, transferji iz letališča do
hotela in nazaj, 5 nočitev v hotelih 3* s polpenzionom, razen zadnja noč v Delhiju (nočitev, zajtrk), vožnja s čolnom
v Udaipurju, jahanje kamel v Džajzelmerju, angleško govoreči lokalni vodnik na ogledih, stroške priprave in
organizacije potovanja. Vstopnine v ceno niso vključene in znašajo okoli 45 EUR. Potnik jih po želji poravna na kraju
samem.

Individualni duhovni podaljšek v Rišikešu 6 dni
Hoteli 3-4*, nočitev/zajtrk

1. dan DELHI – vožnja v RIŠIKEŠ (10. dan potovanja Indijski Kalejdoskop). Zajtrk. Ogled prestolnice in
prosto popoldne. Zjutraj obiščemo Džamo Masdžid (največja mošeja v Indiji), in se sprehodimo po starem delu
mesta, potem obiščemo Gandi Smriti (Birla house), kjer je bil Gandhi ubit, obiščemo muzej i se poklonimo zgodbi
velikega Gandhija. Sledi ogled Vrat Indije s pogledom na parlament in predsedniško palačo. Obiščemo grobnico sufija
Nizamuddina in izvemo zgodbo, sledi ji ogled sikhovskega templja Bangla Sahib z veliko obedovalnico. Popoldne se
odpeljemo proti severu vse do Rišikeša. Namestitev. (H, Z)
2. dan RIŠIKEŠ. Zajtrk. Prosto za počitnice oz. dejavnosti po želji. Nočitev. (H, Z)
3. dan RIŠIKEŠ. Zajtrk. Prosto za počitnice oz. dejavnosti po želji. Nočitev. (H, Z)
4. dan RIŠIKEŠ. Zajtrk. Prosto za počitnice oz. dejavnosti po želji. Nočitev. (H, Z)
5. dan RIŠIKEŠ – HARIDVAR - DELHI. Zajtrk. Prosto za počitnice oz. dejavnosti po želji. Popoldne se odpeljemo
proti Delhiju, na poti pa obiščemo Haridwar, ki je sveto mesto hindujcev kjer se Ganges izliva iz Himalaje in je tudi
eden izmed štirih prizorišč Khumba mele. (H, Z)
6. dan DELHI – LJUBLJANA. Zgodnji odhod in vožnja do letališča Delhi, od koder preko Istanbula
poletite proti Ljubljani. Konec potovanja. (letalo)
Ure letov ter razpored ogledov se lahko naknadno spremenijo, vsebinsko pa program ostaja nespremenjen.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi: 339 EUR
Doplačilo za enoposteljno dobo: 130 EUR
Cena (najmanj 2 udeleženca) vključuje: transfer iz Delhija do Rišikeša in nazaj, 4 nočitev z zajtrkom v hotelih
4* (lokalne kategorizacije) v Rišikešu in 1 nočitev v hotelu 3* v Delhiju, stroške priprave in organizacije potovanja.

