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Indija in Goa 13 dni 
INDIVIDUALNA PONUDBA! 

 

 
 

Odhod v 2017: po dogovoru 
 

POTOVANJE PRIČNETE IN KONČATE V PRESTOLNICI DELHI. POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA 
DODATNI DAN (SKUPAJ 14 DNI) 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 
 

1. dan DELHI. Prihod v Delhi. Po ureditvi vseh formalnosti srečanje s predstavnikom in sledi vožnja do vašega 

hotela. Nočitev. (transfer, H) 
 

2. dan DELHI. 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 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 stari Delhi, ki je bil prestolnica muslimanske 
Indije od 12. do 19. stoletja in v nedrih skriva številne mošeje, trdnjave in palače. V starem delu mesta si ogledate 

Džamo Masdžid (največja mošeja v Indiji) in tržnico Čandni Čovk (Srebrna ulica), kjer 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 – 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 … . Sledi obisk rožnatega mesta Džajpurja, kjer obiščete Palačo vetrov (Hawa Mahal) ter stari 

astronomski observatorij Džantar Mantar (UNESCO). Nočitev. (H, Z) 
 

4. dan DŽAJPUR. Zajtrk. Na današnji dan nadaljujete z ogledi mesta Džajpur ... Nočitev. (H, Z) 

 
5. dan DŽAJPUR. Zajtrk. Na današnji dan izkusite nočitev pri družini. Večerja in druženje. (P, ZV) 

 
6. dan DŽAJPUR – AGRA. Zajtrk. Jutranje slovo od Džajpura in vožnja v Agro. Na poti obiščete Fatehpur Sikri, 

nekdaj mogočno prestolnico mogulskega vladarja Akbarja. Danes mesto duhov, a znotraj mestnega obzidja lahko 
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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)  

 

7. dan AGRA – Tadž Mahal (UNESCO). V soju sončnega vzhoda obiščemo 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 in zajtrk. Nato se odpeljete na drugi breg reke Jamune in obiščete "mali Tadž". Popoldne sledi ogled 
Rdeče trdnjave (UNESCO) – mojstrovine, ki pripoveduje zgodovino mogulskega imperija; ogromno obzidje je dal 

postaviti vladar Akbar, elegantne marmorne palače v notranjosti pa Šah Džahan – mogočnost in eleganca prevzameta 

vsakogar, upajmo da tudi vas. Nočitev. (H, Z)   
 

8. dan AGRA - DELHI – VARANASI. Zgodnji jutranji odhod v Delhi. Notranji polet na Varanasi. Nočitev. (letalo, 
H, Z) 

 

9. dan VARANASI. Jutranji izlet s čolnom po Gangesu je za mnoge eden vrhuncev potovanja. V rdeče oranžni 
svetlobi prebujajočega se dneva verniki na številnih kopalnih ploščadih spirajo s sebe človeške zmote. Ganges je reka 

odrešitve, večni simbol upanja za preteklost, sedanjost in prihodnost in pravo središče vsega dogajanja, utripajoče 
srce hindujskega univerzuma ... Nočitev. (H, Z) 

 
10. dan VARANASI – let v GOA. Odhod na letališče in polet v Goa. Po pristanku v Goa, vožnja do hotela in prosto. 
Večerja in nočitev. (letalo, H, ZV) 

 
11. – 12. dan GOA. Zajtrk. Malabarska obala je tukaj dolga in bela, obdana s toplim Arabskim morjem in obkrožena 

s palmovimi nasadi. Proste dni izkoristite za počitek, samostojno raziskovanje okolice in kopanje v toplem morju. 
Gotovo vas premami sprehod po neskončni peščeni plaži? Ali kolesarjenje po podeželju? Možnost za ajurvedsko 

masažo in druge počitniške užitke. Večerja in nočitev. (H, ZV) 
 

13. dan GOA. Prevoz do letališča in polet domov (let ni vključen). Konec potovanja. (transfer) 
 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:                  1.320 EUR 
 

Predvideni hoteli po programu: 
Delhi, 2 noči – hotel Regent Continental 

Jaipur, 2 noči – hotel Red Fox 
Jaipur, 1 noč – nastanitev pri družini (večerja in druženje vključeno) 

Agra, 2 noči – hotel The Retreat 

Varanasi, 2 noči – hotel Diamond 
Goa, 3 noči – hotel Colonia Santa Maria (se nahaja 2 min hoje do plaže) 

 
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: notranji let Delhi – Varanasi in Varanasi – Goa, nočitve glede na 

zgornji opis (dvoposteljna soba), prevoze in oglede s klimatiziranim vozilom, vse transferje letališče-hotel-letališče, 

lokalne angleško govoreče vodnike (Delhi/Agra/Jaipur/Varanasi – ločeno nov vodnik v vsakem mestu), jahanje s sloni 
v Džajpuru –Amber trdnjava, jutranji izlet s čolnom v Varanasiju, stroške priprave in organizacije potovanja.   
 
Ogledi: vstopnine, kjer ni omenjeno v ceno kot vključene. Potnik jih poravna na kraju samem kjer potrebno. 

Prehrana in osebna potrošnja. 
 

Obvezna doplačila (na osebo):  

- stroški indijskega vizuma 65 EUR. 
 

Doplačila po želji (na osebo):  
- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja, 

- priporočljivo vodniku na kraju samem: napitnine 30 EUR. 

 
DRUGI PODATKI: 

http://www.regentcontinental.com/
https://www.lemontreehotels.com/red-fox-hotel.aspx
http://www.theretreat.co.in/
http://www.diamondhotel.co.in/
http://www.csmgoa.com/
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VIZE: Slovenci potrebujemo indijski vizum, ki si ga lahko uredite sami preko spleta na naslovu 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html ali vam ga za doplačilo uredimo mi. Potrebujete najmanj 6 mesecev 
veljaven potni list od konca potovanja in eno barvno fotografijo na belem ozadju. Indijski e-vizum velja za enkratni 

vstop do 30 dni.  

 
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje 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 POTNIKOV: 2.  

PRIPRAVA POTOVANJA: 20. februar 2017.  
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.  
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V primerih, ko v državi potovanja ni predpisane 
kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev. 

 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

