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Indija-Karaliskā 

Radžastāna 8.marts – 

25.marts 

Ceļazīmes cena: 2785.00  EUR 
Maršruts: Deli – Agra – Džaipura 

– Puškara- Udaipura – Goa – Deli. 

Izzinošs ceļojums pa Indijas 

skaistākajām pilsētām Radžastānā. 

Vēsture, arhitektūra, kultūra, 

pludmale. 

 

8.marts 

13:35 izlidošana no lidostas Rīga, lai 

sāktu ceļojumu ar ērtu lidojumu ar 

Finnair aviokompāniju uz 

Helsinkiem un no turienes 18:35 

tālāk uz Deli.  

 

9.marts 

06:25 ielidosiet Indijas galvaspilsētā 

Deli un pēc tikšanās ar vietējo 

pārstāvi, dosieties uz viesnīcu 

mazliet atpūsties pēc garā ceļa, lai 

vēlāk varētu  doties iepazīt Deli.  

 

 

Deli iepazīšanu sāksiet ar Indijas 

vārtiem, redzēsiet Parlamenta ēku, 

Prezidenta pili. Brauksiet caur  

diplomātisko kvartālu, redzēsiet 

Sikhu templi.Vakariņas un nakts 

viesnīcā Deli. 

10.marts 

Brokastis viesnīcā un vēl viena 

diena Deli, lai redzētu Deli 

vecpilsētu un pilsētas dienvidu daļu.  

Redzēsiet Jama mošeju, Sarkano 

Fortu, čandni čaovk tirgu būs iespēja 

izbraukāt ar tuk tuku. Tad Lotus 

templis, Uzvaras minarets, 

Humajuna kapenes, kas ir iespaidīgs 

Mogulu arhitektūras piemineklis. 

Vakariņas. 

Nakts viesnicā Deli 

11.marts 

Pēc brokastīm dosimies braucienā 

uz Agru, ceļš aizņems apmēram 4 

stundas. Agra ir mājvieta pasaules 

slavenajam Tadž Mahal 

mauzelejam, kas ir celts kā 

mīlestības apliecinājums un aiz kura 

greznajām sienām slēpjas skaists 

mīlestības un dzīves stāsts, par kuru 

uzzināsiet brauciena laikā. 

http://www.balt-go.lv/
mailto:aija.daudze@balt-go.lv


Tūrisma un transporta kompānija „Balt-Go”   www.balt-go.lv   t. 27775764 

 

Apmeklēsiet Agras fortu un Tadž 

mahalu pēcpusdienā. Vakariņas. 

Nakts viesnīcā Agrā. 

 

12.marts 

Brokastis viesnīcā un dosieties uz 

Džaipuru. Pa ceļam  apmeklēsim arī 

Fatehpur Sikri pilsētu, kuru 1569 

gadā uzcēla Imperators Akbars. 

Fatehpur Sikri bija Mogulu 

galvaspilsēta, kuru pēc 15 gadiem 

iedzīvotāji pameta ūdens trūkuma 

dēl, kaut arī pilsētā bija izveidota 

ļoti gudra ūdens apgādes sistēma. 

Pēc tam turpināsiet ceļu uz Džaipuru 

– rozā pilsētu. Atbraucot 

iekārtosieties viesnīcā, atpūta un 

brīvs laiks pēc ceļa. 

 

13.marts 

Brokastis viesnicā. Šodien 

Džaipuras iepazīšana. Džaipura 

zināma arī kā rozā pilsēta, šī krāsa 

tika lietota, lai celtnes atgādinātu 

Mogulu impērijas no sārtā 

smilšakmens būvētās pilsētas. 

Pirmais ko apskatīsim būs Amber 

cietoksnis vai Amber Forts, kas 

atrodas netālu no pilsētas, pakalna  

virsotnē ar brīnišķīgu skatu uz 

apkārtnes plašumiem. Kalnā 

iespējams doeties ziloņu mugurās 

(par papildus samaksu), kas būs 

piedzīvojums jau pats par sevi. Pēc 

skaistā pils cietokšņa un dārza 

apskates, dosieties iepazīt pašu 

pilsētu. Sāksiet ar Džaipuras pili, 

kurā šobrīd atrodas vēstures muzejs. 

Redzēsim arī Jantar Mantar 

observatoriju, kuru izveidoja 1728 

gadā, un kur var apskatīt dažādas 

interesantas pētniecības ierīces, un 

dažas no tām ir iespēja arī 

izmēģināt. 

6 km no Džaipuras centra atrodas 

Jalmahal pils, kas šobrīd atrodas 

ezera vidū radot skaistu un neparastu 

ainavu. Kādreiz šī pils tika celta uz 

sauszemes kā medību pils, bet vēlāk 

šī vieta applūda, radot neatkārtojamu 

ainavu. Un noslēgumā vēl redzēsiet 

vienu no spilgtākajiem Džaipuras 

arhitektūras pieminekļiem 

Hawamahal pili, kas ir izteiktā sārti 

rozā krāsā un spilgti raksturo 

Džaipuru. 

 

14.marts 

Brokastis viesnicā. Šodien šoferis 

būs Jūsu rīcībā visu dienu un 

varēsiet izvēlēties dienas plānu pēc 

noskaņojuma.  

Iespējams doties uz Pērtiķu templi, 

kas atrodas 10 km no pilsētas/  

- Chand Baori (Step well) 

Chand Baori ir kāpņu aka, kas 

atrodas Abhaneri ciemā Indijas 

Radžastānas štatā. Tā iestiepjas 

aptuveni 30 m zemē, padarot to par 

vienu no dziļākajām un lielākajām 

pakāpju akām Indijā. 

Vēlāk iespēja izstaigāt kādu tirgu: 

- Bapu Bazaar 

- Chandrapole Bazaar 

- Johari Bazaar  

- vai apmeklēt Raj Mandir 

kinoteātri, kas ir vēstures mantojums 

gluži kā mūsu Splended Palace. 

Vakariņas. 

Nakts viesnīcā Džaipurā. 
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15.marts 

Pēc brokastīm brauksiet uz nākamo 

interesanto karaliskās Radžastānas 

pilsētu – Puškaru. Ceļā apmēram 3 

stundas. Tā ir hinduistu un sikhu 

svētceļojumu vieta. Puškarā ir daudz 

tempļu. Pilsēta ir tik sena, ka par tās 

pirmsākumiem vēsta vien leģendas. 

Tūkstoši hindu svētceļnieku šo 

vienu no vissvētākajām Indijas 

pilsētām apmeklē ik dienu. 

Vakariņas. Nakts viesnīcā Pušarā. 

 

16.marts 

Pēc brokastīm ceļš vedīs uz Indijas 

ezeru pilsētu – Udaipuru. Ceļā 

apmēram 5 stundas. Starp četriem 

ezeriem un uz mazajām saliņām 

ezera vidū atrodas skaistas pilis. 

Mūsdienās daudzas no tām kalpo kā 

augstas klases viesnīcas. Tā ir 

visromantiskākā Indijas pilsēta, uz 

kuru pavadīt medusmēnesi dodas 

jaunlaulātie Indieši. Atbaucot 

dosimies apskatīt pilsētas pili ar 

nocietinājumu, kas ir majestātiks 

balts piemineklis ezera krastā. Vēlāk 

nedaudz brīva laikā un vakariņas. 

Nakts viesnīcā Udaipurā. 

 

17.marts 

Šodien apskatīsiet Udaipuru jau 

daudz izsmeļošāk. Apmeklēsiet 

Jagdiš templi, kurš celts par godu 

Hindu dievībai Višnu. Ceļš tālāk 

vedīs gar vienu no ezeriem un tad 

izstaigāsiet skaisto Saheliyon-ki-

Bari dārzu ar baseiniem un 

strūklakām. Pēcpusdienā būs iespēja 

redzēt tradicionālo Indiešu  rituālu 

Pikola ezerā, un skaisto Jag Mandir 

pili, kas atrodas uz mazas saliņas 

tieši šajā ezerā. Vakariņas. 

Nakts viesnīcā Udaipurā. 

 

18.marts 

Pēc brokastīm brauksiet uz lidostu, 

lai lidotu uz Goa. 

18.marts – 23.marts  

Atpūta Goa, viesnīca Amrita aura 

Spa Retreat 4* premier numurs ar 

brokastīm 

https://www.amritara.co.in/amritara-

aura-spa-retreat-goa.html 

24.marts 

Pēcpusdienā lidojums Goa – Deli. 

Nakts viesnīcā pie lidostas HOTEL 

LEMON TREE PREMIER 

https://www.lemontreehotels.com/le

mon-tree-premier/delhi/delhi-

international-airport.aspx 

 

25.marts 

Lidojums Deli – Helsinki – Rīga 

08:10 – 13:45 
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Ceļojums cenā iekļauts: 

• Lidojums Rīga – Deli – Rīga 

• Lidojums Udaipura – Gao - 

Deli 

• Nododamā bagāža 20 kg un 

rokas bagāža 7 kg 

•  Iekšējā lidojumā bagāža 15 

kg, var piepirkt 5 kg par 

papildus maksu. 

• gida pakalpojumi ekskursiju 

laikā. 

• Ērts transports ar gaisa 

kondicionieri ceļojuma laikā 

• 4* viesnīcas ar brokastīm. 

• Programmā minētās 

ekskursijas un ieejas biļetes 

apskates objektos.(precizēšu 

tieši kuras) 

 

Papildus: 

• Indijas vīza 60 eur/par 

personu(vēl jāprecizē) 

• Ceļojuma apdrošināšana 

• Personīgie izdevumi 
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Viesnīcu saraksts: 

08/11 Mar: DELHI            HOTEL JAYPEE SIDDHARTH / Deluxe Room 

https://www.jaypeehotels.com/hotel/jaypee-siddharth-new-delhi

11/12 Mar: AGRA            HOTEL CRYSTAL SAROVAR / Taj facing room 

https://www.sarovarhotels.com/crystal-sarovar-premiere-agra/ 

12/15 Mar: JAIPUR        HOTEL ALSISAR HAVELI / standard room 

https://www.alsisarhaveli.com/ 

15/16 Mar: PUSHKAR    HOTEL PUSHKAR PALACE / deluxe room 

http://hotelpushkarpalace.com/pushkar-palace-rooms/ 

16/18 Mar: UDAIPUR     HOTEL  

JAGAT PALACE / Heritage Lake Facing 

https://www.jagatcollection.com/jagatniwas/ 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
Ceļojumam nepieciešama LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, kas ir derīga 6 mēneši pēc  ceļojuma 

beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), ceļošanai nav derīgas! 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  
 

 

 
Piesakoties ceļojumam pirmā iemaksa 

 

Atlikušais makājums 

līdz 05.02.2023 

 

1000 EUR atlikusī summa 

 

 

PIESAKIETIES CEĻOJUMAM: 

22571221  

 aija.daudze@balt-go.lv 
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