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Vydejte se do panství pohádkových maharádžů, za stavebními klenoty Mughálů i do říše tajemné
hindské mystiky.

TERMÍNY A CENA

nasajete vůni Orientu v zemi kontrastů
prohlédnete si bývalá sídla Radžasthánských mahárádžů
navštívíte mramorový skvost světové architektury - Tádž Mahal
dlouholeté zkušenosti našich kvalitních průvodců

Itinerář zájezdu
1. DEN ODLET Z PRAHY
Odlet z Prahy.

2. DEN PŘÍLET DO DILLÍ
Přílet do Dillí. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší indické muslimské svatyně – Páteční
mešity, zastávka u Červené pevnosti, která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu –
památného místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, areálu Kutubmínár s pověstným nerezavějícím
železným sloupem ze 4. století a zříceninami mešity. Nocleh v Dillí.

3. DEN DILLÍ – DŽAJPUR

Snídaně. Odjezd do hlavního města stá tu Rádžasthán, známého jako „Rů žové mě sto“ díky růžové
barvě domů historic kého centra, jež bylo vybudováno dle zásad staroindické Silpašástry, prvního
světového architektonického kodexu. Hlavní obchodní třída je spojnicí mezi Sluneční bránou na
východní straně a Měsíční bránou na straně západní. Ubytování, volno k prohlídce místních bazarů,
nocleh v Džajpuru.

4. DEN DŽAJPUR – ÁMBÉR
Snídaně. Vyjížďka na slonech do pevnosti Ámbér, prohlídka tohoto bývalého sídla rádžasthánských
mahárádžů se Zrcadlovou síní a dalšími artefakty rádžasthánské architektury. Nejnavštěvovanějším
místem paláce je Síň radosti. Odpoledne prohlídka města s návštěvou astronomické observatoře
Džantar Mantar, kterou nechal zhotovit osvícený mahárádža Džaj Sinh II. v 18. století. Dále si
prohlédnete Palác větrů – Hawa Mahal, kde za intimně řešenými okny průčelních arkýřů mohly ženy z
vyšší společnosti nerušeně pozorovat dění na ulici, aniž by mohly být samy viděny. V areálu Městského
paláce (Čad ra Mahal) navštívíme muzeum, ukazující život mahárádžů s výstavou oděvů, zbraní a
předmětů běžného života. Návrat do hotelu. Nocleh.

5. DEN DŽAJPUR – ABHANERI – FATÉHPÚR SÍKRÍ – ÁGRA
Snídaně. Odjezd do Ágry, cestou zastávka u stupňovité rádžasthánské studny v Abhaneri a v bývalém
sídelním městě největšího z Mughalů – sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí – Městě vítězství. Prohlídka
Páteční mešity s hrobkou šajcha Salíma Čistího, který císařovi Abkarovi Velikému předpověděl narození
potomků, následovníků trůnu. Dále uvidíte Sultánský palác z červeného pískovce, kde se nachází známé
pavilóny Paňč Mahal a Dívání Chás, astrologický pavilon, kde se císař ve společnosti muslimských a
hinduistických učenců oddával věcem nadpozemským a esoterickým. Večer příjezd do Ágry, bývalého
hlavního města Mughalské říše. Ubytování a nocleh.

6. DEN ÁGRA – TÁDŽ MAHAL
Prohlídka skvostu světové architektury, novodobého sedmého divu světa, mauzolea Tádž Mahal, které z
bělostného mramoru nechal postavit sultán Šáhdžahán pro milovanou ženu Mumtáz Mahal. Stavba,
popírající perspektivu, je považována za repliku Božího trůnu. Přilehlé za hrady symbolizují ráj, do
kterého Mumtáz po smrti vstoupila. Odpoledne prohlídka Červené pevnosti s mramorovými pavilóny,
představujícími vrchol stavitelství Velkých Mughalů. V pevnosti navštívíte Síň veřejných audiencí,
Perlovou mešitu, Haré-movou mešitu a Soukromý palác Chás Mahal, sloužící první císařově manželce.
Nocleh.

7. DEN ÁGRA – DILLÍ – PRAHA
Volno. Možnost fakult. návštěvy mauzolea Itmad ad-Dawla a mauzolea sultána Abkara. Odpoledne
přejezd do Dillí, transfer na letiště, odlet do Prahy.

8. DEN PŘÍLET DO PRAHY
Přílet do Prahy.

Termíny a ceny

Termíny a ceny
Termín

Stav

Počet dní

Osoby

Cena

29. 3. - 5. 4. 2019

volno

8 dní / 5 nocí

1

36 990,- 39 990,-

4. 10. - 11. 10. 2019

volno

8 dní / 5 nocí

1

39 990,-

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha – Dillí – Praha
letištní taxy
5x nocleh se snídaní dle programu v hotelech 3* – 4*
veškeré transfery a program dle itineráře včetně vstupů
průvodce ESO travel (minimálně 16 osob)

Cena nezahrnuje:
vízum do Indie 2.500,- Kč
fakultativní výlety nad rámec programu
bakšišné 20,- USD

Informace o ceně:
Minimum: 16 osob

Chcete zájezd upravit nebo zpracovat jako individuální cestu?
Máte zájem o dovolenou, ale nemáte teď čas řešit detaily?
Pošlete nám kontakt a napište, kdy se vám máme ozvat. Rádi vám poradíme.
Program Mapa
Termíny a ceny O zemi

Kontakt
tel 233 377 711
fax 233 777 716
info@esotravel.cz
skype labudova.exotika
po - pá 9:00 - 18:00
Korunovační 22
170 00 Praha 7
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