ZLATI TRIKOTNIK
INDIJA, ŠRILANKA IN POČITNICE NA MALDIVIH
14 DNI
Individualno potovanje
Hoteli 4*
- oglejte si zlati trikotnik - Delhi, Džajpur, Agra
- starodavne prestolnice, mistični Kandy in sloni
- čajne plantaže, vrt eksotičnih dišav in ajurveda
- uživajte v tropskih počitnicah ob Indijskem oceanu
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM!

1. dan EVROPA – DELHI. Odhod iz izbranega letališča in polet preko vmesnega letališča proti Delhiju. (letalo)
2. dan DELHI. Po pristanku se odpeljete v hotel na kratko osvežitev. Zajtrk. Sledi ogled indijske prestolnice skozi
kontrast starega in novega mesta. Novi Delhi so kot prestolnico zgradili Britanci v začetku 20. stoletja. V novem
Delhiju vas bo ogled s trga Connaught vodil do parlamenta Sansad Bhavan in Vrat Indije – mogočnega spomenika,
posvečenega indijskim žrtvam, padlim v 1. svetovni vojni. Vožnja v hotel, namestitev in opoldanski počitek. Popoldne
obiščete Delhi, ki je bil prestolnica muslimanske Indije od 12. do 19. stoletja in v nedrih skriva številne mošeje,
trdnjave in palače. Ogledate si predsednikovo palačo, Indijska vrata, Humayun's Tomb in Quatab Minar. V mestu
začutite prave indijske vonjave in bogato okrašeni predmeti (svila, srebrnina in podobno) vas zavedejo v ulično
pogajanje. Prihod v hotel in nočitev. (H, Z)
3. dan DELHI – AMBER - DŽAJPUR . Zgodnji zajtrk in odhod proti Džajpurju. Na poti izlet do mogočne trdnjave
Amber. Uživanje v mogočni radžputski arhitekturi. Pa tudi v veličastnem pogledu na okolico! Zabavna je lahko tudi
slonja ježa do trdnjave … (za doplačilo glede na možnost). Sledi obisk rožnatega mesta Džajpurja, kjer obiščete
Palačo vetrov (Hawa Mahal) ter stari astronomski observatorij Džantar Mantar (UNESCO). Nočitev. (H*, Z)

4. dan DŽAJPUR – FATEHPUR SIKRI (UNESCO) – AGRA. Zajtrk. Jutranje slovo od Puškarja in vožnja v Agro.
Na poti obiščete Fatehpur Sikri, nekdaj mogočno prestolnico mogulskega vladarja Akbarja. Danes mesto duhov, a
znotraj mestnega obzidja lahko med palačami, mavzoleji in vrtovi začutimo bogastvo in užitek takratnega življenja.
Med mnogimi občudovanja vrednimi zgradbami je tudi Panč Mahal, petnadstropna zgradba, paviljon užitka za
gospodične sultanovega harema! Večerni prihod v Agro. Nočitev. (H, Z)
5. dan AGRA – Tadž Mahal (UNESCO) – DELHI – polet v Colombo (VEČERNI!!!!) - Negombo. V soju
sončnega vzhoda obiščete Tadž Mahal, veličasten simbol najčistejše večne ljubezni velikega mogulskega vladarja
Šah Džahana do soproge Mumtaz Mahal. Skozi ogromna vrata iz rdečega peščenjaka vstopite v "raj". Sprehodite se
po parku do bele marmorne grobnice in uživate ob pogledu na prekrasne intarzije z lapis lazulijem in drugim
poldragim kamenjem, ki jih zagledate šele, ko se čisto približate. Vrnitev v hotel, zajtrk. Vožnja v Delhi in polet v
Colombo
6. dan NEGOMBO - ANURADHAPURA. Zajtrk. Po želji ogled slavne ribje tržnice ali prosto dopoldne za obmorske
užitke. Popoldanska vožnja na izhodišče v srčiko šrilanške identitete – Anuradhapuro. Postanki na poti. Po prihodu
se namestite v hotel, večerja in zaslužen počitek. (letalo, H, V)
7. dan ANURADHAPURA – MIHINITALE - izlet v NP Wilpattu. Zajtrk. Povzpnete se na hrib Mihinitale, ki velja
za zibelko otoškega budizma, saj je prav tu Ašokin sin, budistični menih Mahinda, srečal takratnega kralja
Devanampiyo Tisso. Prevzame vas vzdušje na vrhu in pogled na dolino – eden lepših na otoku! Popoldne se s
terenskimi vozili odpeljete na 2-urni safari, na katerem boste opazovali divje eksotične živali v njihovem naravnem
okolju. Z nekaj sreče boste videli slone, jelene, bivole, krokodile, množico pisanih ptičev in drugih živali, lahko pa
zagledate tudi leoparda! Vrnitev v Anuradhapuro. Večerja in nočitev. (H, ZV, terenska vozila)
8. dan ANURADHAPURA – HABARANA - POLLONARUWA. Zajtrk. Šrilanka se ponaša z eno najstarejših
civilizacij JV Azije. Anuradhapura je bila prva prestolnica cesarstva in tudi danes je mesto alfa in omega šrilanške
identitete. V svetem trikotniku se sprehodite okoli stupe Ruvanvelisaya, potem pa kar bosi do najstarejšega
dokumentiranega drevesa na svetu – bodhi tree. V stari Anuradhapuri obiščete še največjo "skledo" na svetu,
znameniti lunin kamen ter kamnite varuhe … Vožnja v Habarano, kjer po želji lahko jahate slone ali pa se prepustite
razvajanju z ajurvedsko masažo po kateri slovi otok. Po čudoviti pokrajini se peljete do Polonnaruwe, ki je druga
prestolnica otoškega cesarstva. Večerja in nočitev. (H*, ZV)

9. dan POLLONARUWA - SIGIRIYA. Zajtrk. Tu se je je stara civilizacija razvila v labodji spev. Zaživite v zlatih
časih šrilanške civilizacije. Začnete pri Parakramabahujevi palači, vstopite v nekdanji parlament, skozi sveti štirikotnik
in postanete pri šivinem lingamu. Na poti proti Gal Vihari pa se sprehajate med orjaškimi stupami, nekdanjimi
samostani, bolnicami in budističnim sodiščem. Obiščete lokalni muzej. Spoznate tradicionalno obrt obdelave
tropskega lesa. Ogled trgovine s svilo. Počitek na vožnji do Sigiriye. Popoldanski vzpon na kamniti osamelec, kjer je

v 5. stoletju kraljevalo mogočno mesto izdajalskega Kasyape. Z višine 200 m se vam odpira veličasten pogled na
okolico. Eden najlepših spomenikov JV Azije! Vožnja v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV)
10. dan SIGIRIYA – izlet v Zlati tempelj v DAMBULLI - DIŠAVNI VRT – MATALE – KANDY. Zajtrk. Sledi
vožnja v Dambullo, kjer obiščete Zlati tempelj, ki je največji jamski budistični tempelj na otoku. V štirih jamah je
zbranih večina kipov in slikarij, posvečenih Budi in njegovemu življenju. Zgodbe sledijo zgodbam. Na poti v Kandy se
ustavite v začimbnem vrtu, kjer spoznate eksotične začimbe in dišave ter njihovo uporabo v ajurvedski medicini!
Ogled trgovine z batikom. V Matalah od zunaj doživite hindujski tempelj. Vožnja v tretjo otoško prestolnico Kandy,
ki skrit v odmaknjenem višavju slovi kot najlepše otoško mesto. Zvečer vas navduši folklorna predstava kandijskih
plesalcev in čarodejev, za vrhunec dneva pa ob zvokih bobnov obiščete slavni tempelj Budinega zoba, v katerem
hranijo največjo otoško dragocenost – Budin zob. Vožnja v hotel. Večerja in nočitev. (H, ZV)
11. dan KANDY – PERADENIYA - GALE (Unesco) – COLOMBO - MALE. Zajtrk. Obisk botaničnega vrta v
Peradeniyo. Sledi vožnja v Galle, kjer skozi časovni stroj vstopite v kolonialne čase v enem izmed najlepših kolonialnih
mestec v indijskem oceanu. Zaživite na sprehodu po starih ulicah, popijete čaj in obujate spomin na kolonialne čase.
Vožnja do letališča in večerni polet proti Maldivom, kjer vas čaka speed boat do resorta.
12. dan POČITNICE - KOLOMBO – MALDIVI. Zajtrk. Prosto za počitnice ob morju. All inclusive.

13. in 14. dan MALDIVI – EVROPA. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke. Odhod na letališče. Polet z Maldivov v
skladu z letalsko vozovnico. Konec potovanja. (ZK, letalo)
Namestitev na Maldivih v PARADISE ISLAND RESORT AND SPA. SUPERIOR BEACH BUNGALOWS. *
Možnost doplačila za vilo na vodi.
*Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz
Zagreba je 800eur.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi: od 1290,00 EUR
Cena vključuje: letalski prevoz po programu, letališke pristojbine in varnostne takse, nočitve in prehrano glede
na spodnji opis*, prevoze in oglede z angleško govorečim šoferjem/vodnikom, vstopnine po programu**, stroške
priprave in organizacijo potovanja.
**Vključene so glavne vstopnine: džip safari po NP Willpatu, jahanje slonov, folklorna predstava v Kandyu.

Obvezna doplačila (na osebo):
- šrilanški vizum 40 EUR.
- indijski vizum 90 EUR.
Doplačila po želji (na osebo):
- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja,
- priporočljivo vodniku na kraju samem: napitnine 35 EUR na osebo.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Za vstop na Šrilanko in Indijo je potreben vizum, ki ga lahko uredimo v Agenciji Oskar. Za pridobitev je
potreben vsaj še 6 mesecev veljaven potni list.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO OSEB: 2
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.

