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DOBRODOŠLI V HIŠI POTOVANJ

HIŠA POTOVANJ ALI HIŠA KJER
SO DOMA POTOVANJA.
Kljub temu, da smo kot podjetje relativno novi na trgu, do vas pristopamo kot tim ustvarjalcev in izvajalcev
turističnih programov, predvsem pa
vodnikov z dolgoletnimi izkušnjami.
Že vrsto let potujemo in organiziramo potovanja in “ture” za ljudi po
vsem svetu in radi odkrivamo skrite
dragulje in kotičke sveta. Zato menimo, da imamo občutek, kaj ponuditi in kako organizirati potovanje
samo, da naši potniki odnesejo čim
več od potovanja na čim lažji način.
Kot smo že zapisali, naše geslo ni ‘iz
vaših denarnic v naše žepe’! Vsa potovanja so skrbno premišljena z namenom, da na vsakem potovanju doživite
največ kot je mogoče in da vam na koncu ostanejo prijetni spomini in izkušnje.

Na naših turah vas namreč ne vodimo
samo od ene znamenitosti do druge,
temveč so naši programi pripravljeni
tako, da vam nudimo najbolj poglavitno – izkušnjo same dežele v kateri potujemo. Velik poudarek, pa je na naših
vodnikih, vodjih skupin ali spremljevalcih in seveda lokalnih vodnikih, ki so
vrhunsko usposobljeni in poznavalci
področij, ki jih vodijo in koder vodijo.
Ogromno pa nam pomeni tudi vaše
udobje potovanja z nami. In zato so
naše ture narejene tako, da se »premikamo« z lokacije na lokacijo s privatnimi avtobusi in šoferjem, uporabljamo letalo, kjer koli je mogoče in
se tako čim manj ali pa skoraj nič ne
ukvarjamo z logistiko samo, ki ponavadi vzame ogromno časa in energije.

Več na spletni strani www.hisapotovanj.si

Zavedamo se tudi, da je včasih želja
potovati v manjši skupini. Tudi to vam
omogočimo. In to s privatnim vodnikom, če je želja (skupine min. 6 oseb),
ali pa samo s privatnim šoferjem ( pri
določenih programih od 2 osebi naprej ).
Najbolj poglavitna zadeva v naši hiši
pa je, da: kjer koli potujete z nami, vam
24/7 poskušamo ponuditi pomoč tako
iz centrale, kot na terenu samemu, če je
le to mogoče, uresničljivo in izvedljivo.
Pa naj bo gornje napisano dovolj
za začetek našega spoznavanja.
Pokličite nas, pišite nam, ali nas obiščite
in pogovorili se bomo o vsem kar vas
zanima, ter vam ponudili najboljšo možno rešitev za vaše naslednje potovanje.
Vaš kolektiv Hiše potovanj
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1. SEVERNA IN JUŽNA INDIJA

Nepozabnih

17 dni

Odhodi:

16 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

» DOLŽINA POTOVANJA: 16 noči / 17 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

PROGRAM
1 dan Polet v Indijo – Delhi
Zbor na odhodnem letališču in polet v Delhi.
2 dan Delhi
Prihod v Delhi. Na letališču nas pričaka privatni
avtobus, ki nas odpelje proti Delhiju kjer takoj
začnemo z ogledom. Ogledali si bomo: Connaught
place, Parliament house, Sansad Bhavan, India
gate, itd… (vmes postanek za zajtrk – opcijsko).
Pot nadaljujemo proti hotelu, kjer se namestimo in
si privoščimo kratek oddih. V nadaljevanju dneva
si ogledamo: Old Delhi, mošejo Jama Masjid,
Chandi Chowk, itd. Ponovni povratek v hotel in
večerja. Pred spanjem pripravimo vso prtljago,
ki jo ne potrebujemo zjutraj, saj jo bomo predali
na avtobus za naslednji dan, ki nas bo že čakal v
Jaipurju. Nočitev v Delhiju.
3 dan Delhi / polet v Jaipur /
Ajmer / Pushkar
Iz hotela se odpeljemo na letališče, da ujamemo
najzgodnejši polet v Jaipur. Na letališču v Jaipurju
nas pričaka avtobus, ki nas popelje proti Pushkarju.
Na poti se ustavimo za ogled mesta Ajmer. Po
ogledu, pot nadaljujemo proti mestu Pushkar, kjer
si bomo ogledali tempelj Savitri in samo mesto.
Prijava v hotel in prost preostanek dneva. Večerja.
Nočitev v mestu Pushkar.
4 dan Pushkar / Amber Palace
/ Jaipur
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo nazaj proti
Jaipurju in direktno na ogled palače Amber. V
nadaljevanju dneva sledi ogled mesta Jaipur:
Hawa Mahal, Jantar Mantar, itd. Nastanitev v
hotelu in večerja. Nočitev v mestu Pushkar.

5 dan Jaipur / Fatehpur Sikri /
Agra
Po zgodnjem zajtrku se z avtobusom odpravimo
proti mestu Agra. Na poti se ustavimo za ogled
mesta Fatehpur Sikri: Panch Mahal, itd. Popoldanski
/ večerni prihod v mesto Agra. Namestitev v hotelu
in prost preostanek dneva. Večerja. Nočitev v Agri.
6 dan Agra / Taj Mahal / Delhi /
Let Varanasi / Varanasi
Vstanemo še pred zoro, da si lahko Taj Mahal ob
sončnem vzhodu ogledamo v vsej svoji veličini.
Po ogledu vrnitev v hotel in zajtrk. Po kratkem
počitku se opravimo na ogled trdnjave Agra fort.
Popoldne povratek v Delhi, kjer ujamemo zadnji
polet v Varanasi.
Namestitev v hotelu in večerja. Nočitev v mestu
Varanasi.
7 dan Varanasi
Po zgodnjem zajtrku si ogledamo Varanasi:
Sarnath, Dharmarajika stupa, Dhamekh stupa,
Ahoka pillar, itd. Po ogledu prosto za lastno
raziskovanje mesta. Vrnitev v hotel in večerja.
Nočitev v mestu Varanasi.
8 dan Varanasi / Let v Madurai
/ Madurai
Vstanemo pred sončnim vzhodom saj bomo le tega
pričakali na ladjicah na reki Ganges in si Varanasi
ogledali iz druge perspektive. Vrnitev v hotel in
zajtrk. Po zajtrku se odpravimo na letališče saj nas
čaka polet na jug Indije v Madurai. Ob prihodu v
Madurai nas pričaka avtobus, ki nas odpelje do
hotela. Namestitev v hotelu in prost preostanek
dneva. Večerja. Nočitev v mestu Madurai.

9 dan Madurai
Po zajtrku ogled mesta Madurai: poznane tržnice
s cvetjem, Sri Meenakhsi temple, reko Vaigai. Po
ogledu imamo nekaj časa za odkrivanje skritih
kotičkov mesta. Dan zaključimo v templju Sri
Meenakhsi, kjer si ogledamo večerno čaščenje
– aarti. Povratek v hotel in prost večer. Večerja.
Nočitev v mestu Madurai.
10 dan Madurai / Periyar
Po zajtrku se odpravimo proti narodnem parku
Periyar. Na poti se ustavimo v manjših vaseh in
spoznamo življenje vaščanov, obiščemo lokalno
tržnico ter se razgledamo po čudoviti naravi. V
Periyaru si ogledamo plantaže začimb in čajevca,
po katerih je kraj tako znan, vmes pa gremo še
na obisk k slonom. Zvečer namestitev v hotelu in
večerja. Nočitev v Periyaru.
11 dan Periyar / celodnevni izlet
v narodni park
Po zajtrku se odpravimo na celodnevni izlet
narodnega parka Periyar, kjer nas pričaka prava
pravcata avantura. Z lokalnim vodičem se bomo
odpravili na razburljivo dogodivščino raziskovanja
pokrajine in živali, popoldne pa se še s čolni
odpravimo na plovbo po jezeru Periyar. Večerni
povratek v hotel, Večerja. Nočitev v Periyaru.
12 dan Periyar / Kochi
Po zgodnjem zajtrku sledi vožnja proti obali
Malabar in mestu Kochi. Ker se na pot odpravimo
dovolj zgodaj nas spotoma pričaka čudovit sončni
vzhod nad plantažami. Po prihodu v Kochi,
namestitev v hotelu in krajši oddih. Popoldne
sledi ogled mesta Kochi: Old Kochi, ribarjenja na
tradicionalni način, cerkvi St. Francis & Santa Cruz,
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tradicionalni način, cerkvi St. Francis & Santa Cruz,
itd. Zvečer obiščemo predstavo tradicionalnega
plesa Kathakali. Večerja. Nočitev v mestu Kochi.
13 dan Kochi / Backwaters
Po zgodnjem zajtrku sledi najprej sprehod
po kanalih Backwaters, kjer pridemo do naše
popotniške ladjice s katero bomo dan preživeli
po mogočnih kanalih in raziskovali tradicionalno
okoliško življenje. Kosilo, večerja in nočitev na ladji.
14 dan Backwaters / Kovalam
Po zajtrku na naši ladji se odpravimo do avtobusa
in se odpeljemo proti obmorskemu mestu
Kovalam.Namestitev v hotelu in prost preostanek
dneva. Večerja. Nočitev v mestu Kovalam.
15 dan Kovalam / prosto za
oddih
Zajtrk in prost dan za počitek in kopanje. Kdor želi
se lahko odpravi na krajši izlet v mesto Trivandrum
(opcijsko) ali na celodnevni izlet do mesta
Kanyakumari (opcijsko). Večerja. Nočitev v mestu
Kovalam.
16 dan Kovalam / prosto za
oddih
Zajtrk in prost dan za počitek in kopanje. Kdor želi
se lahko odpravi na krajši izlet v mesto Trivandrum
(opcijsko) ali na celodnevni izlet do mesta
Kanyakumari (opcijsko). Večerja. Nočitev v mestu
Kovalam.
17 dan Kovalam / Trivandrum –
polet domov
Vožnja do letališča Trivandrum in povratek v
domov.
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2. SEVERNA INDIJA

Nepozabnih

15 dni

Odhodi:

14 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

» DOLŽINA POTOVANJA: 14 noči / 15 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

PROGRAM
1 dan Polet v Indijo – Delhi
Zbor na odhodnem letališču in polet v Delhi.
2 dan Delhi / Let V Jaipur /
Ajmer / Pushkar
Prihod v Delhi. Takoj ujamemo najzgodnejši
polet v Jaipur, kjer začnemo z našim
popotovanjem. Na letališču v Jaipurju
nas pričaka avtobus, ki nas popelje proti
Pushkarju kjer si bomo najprej ogledali
tempelj Savitri in samo mesto. Prost
preostanek dneva. Nočitev v mestu Pushkar.
3 dan Pushkar / Ajmer /
Jaipur
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo na ogled
mesta Ajmer. Nato pot nadaljujemo do mesta
Jaipur. Po prihodu v hotel in kratki osvežitvi
bomo raziskali: samo mesto Jaipur, Hawa
Mahal, Jantar Mantar, itd. Nočitev v mestu
Jaipur.
4 dan Jaipur
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo na ogled
palače Amber. V popoldanskem času se
vrnemo v mesto Jaipur, kjer imamo prosto
popoldne za samostojno raziskovanje mesta
in počitek. Nočitev v Jaipurju.
5 dan Jaipur / Fatehpur
Sikri / Agra
Po zgodnjem zajtrku se z avtobusom
odpravimo proti mestu Agra. Na poti se
ustavimo za ogled mesta Fatehpur Sikri:
Panch Mahal, itd. Popoldanski / večerni

prihod v mesto Agra. Namestitev v hotelu in
prost preostanek dneva. Večerja. Nočitev v
mestu Agra.
6 dan Agra / Taj Mahal
Vstanemo še pred zoro, da si lahko Taj Mahal
ob sončnem vzhodu ogledamo v vsej svoji
veličini. Po ogledu vrnitev v hotel in zajtrk.
Po kratkem počitku se opravimo na ogled
trdnjave Agra fort. Nočitev vmestu Agra.
7 dan Agra / Jhansi /
Orachha
Po zgodnjem zajtrku se bomo z vlakom
odpeljali do mesta Jhansi in nato od
tam z avtobusom do mesta Orachha. Po
krajši osvežitvi si bomo ogledali mesto in
zapuščino dinastije Bundela. Nočitev v mestu
Orachha.
8 dan Orachha / Khajuraho
Po zajtrku sledi vožnja do mesta Khajuraho.
Po prihodu sledi nekaj prostega časa za oddih.
Proti popoldnevu si bomo ogledali prvo
etapo in sicer templje dinastije Chandela.
Zvečer si bomo skupaj ogledali tradicionalni
folklorni plesni nastop (doplačilo). Nočitev v
mestu Khajuraho.
9 dan Khajuraho / Let v
Varanasi / Varanasi
Po zgodnjem zajtrku se bomo odpravili na
drugo etapo ogleda po mestu Khajuraho. Po
ogledu odhod na letališče in polet do mesta
Varanasi, kjer nas pričaka naš avtobus.

Po prijavi v hotel, si privoščimo večerni
sprehod po Varanasiju. Nočitev v mestu
Varanasi.
10 dan Varanasi
Po zajtrku začnemo s turo po mestu samem,
ko si bomo ogledali: Sarnath, Dharmarajika
stupa, Dhamekh stupa, Ahoka pillar, itd.
Po ogledu samem bomo imeli čas še za
samostojno ali skupinsko raziskovanje
mesta. Nočitev v mestu Varanasi.
11 dan Varanasi / let v Delhi
/ Delhi
Vstanemo pred sončnim vzhodom saj bomo
le tega pričakali na ladjicah na reki Ganges
in si Varanasi ogledali iz druge perspektive.
Vrnitev v hotel in zajtrk. Odjava iz hotela
in nato prosti čas za raziskovanje mesta
Varanasi do odhoda na letališče za polet
proti Delhiju. V Delhiju nas pričaka privatni
avtobus in če bo čas (odvisno od termina
leta) si odpravimo na ogled tržnice in predela
Pahar Ganj market. Namestitev v hotelu.
Večerja. Nočitev v mestu Delhi.
12 dan Delhi / Let v Amritsar
/ Amritsar
Po zajtrku začnemo z avtobusno turo po
Delhiju. Videli bomo: Connaught place,
Parliament house Sansad Bhavan & India
Gate. V popoldnevu si bomo ogledali še: Old
Delhi, Jama Masjid, Chandni Chowk , itd.
Večerni let v Amritsar. Po pristanku nas
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pričaka avtobus in nas odpelje na ogled
večernega obreda v Zlatem templju, ki je
posebno doživetje.. Namestitev v hotelu.
Večerja. Nočitev v mestu Amritsar.
13 dan Amritsar
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo na ogled
Amritsarja: stari del mesta, Zlati tempelj, itd.
Pozno popoldne se odpravimo na indijskopakistansko mejo, kjer si ogledamo znano
spuščanje zastave in zapiranje meje, ki je
predstava, ki je ne gre zamuditi! Povratek v
hotel in večerja. Nočitev v mestu Amritsar.
14 dan Amritsar / let v Delhi
/ Delhi
Po zajtrku ujamemo jutranji let v Delhi. Po
pristanku se odpravimo na ogled templja
Akshardam, največjega zgrajenega templja
v zadnjem stoletju, ki odraža tisočletja
hindujske in indijske kulture nasploh.
Popoldne se odpravimo še na ogled tržnice
Pahar Ganj kjer si nakupimo še zadnje
spominke in se podružimo. Odhod v hotel in
večerja. Nočitev v Delhiju.
15 dan Delhi – Polet domov
Zajtrk. Odjava iz hotela in prosto dopoldne
ali vožnja do letališča in povratek domov
(odvisno od urnika poleta).
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3. JUŽNA INDIJA

Nepozabnih

13 dni

Odhodi:

12 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

» DOLŽINA POTOVANJA: 12 noči / 13 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

PROGRAM
1 dan Polet v Indijo –
Bangalore
Zbor na odhodnem letališču in polet v
Bangalore.
2 dan Bangalore / Hassan
Prihod v Bangalore (tukaj se lahko
priključimo skupini, ki je na potovanju po
programu 8 – Centralna in Južna Indija – 24
dni), kjer nas pričaka privatni avtobus, ki nas
opdelje do mesta Hassan kjer si ogledamo:
templja Belur in Halebid, itd. Namestitev v
hotel. Večerja. Nočitev v mestu Hassan.
3 dan Hassan /
Shravanabelagola /
Mysore
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo do
mesta Shtavanabelagola, kjer bomo videli:
Gomateshwara Temple, Bahubali Statue,
Chandragiri hill. Nato bomo pot podaljšali
do mesta Mysore in raziskali Devarajo
marketplace, Maharaja palace, itd. Če nam bo
uspelo si še isti dan ogledamo Chamundi Hill
in tempelj Nandi. Namestitev v hotel. Večerja.
Nočitev v mestu Mysore.
4 dan Mysore /
Srirangapatna /
Bangalore / let v Madurai
/ Madurai
Po zgodnjem zajtrku se opravimo na
preostanek ture v Mysoreju ( če nam
ni uspelo prejšnji dan ) in nato do

Srirangapatne, kjer si ogledamo: Sultanovo
palačo, Daria Daulat Bagh, itd. Vrnemo se v
Bangalore, od koder imamo večerni let proti
mestu Madurai.Sledi prevoz do hotela in
nočitev. Večerja. Nočitev v mestu Madurai.
5 dan Madurai
Po zajtrku ogled mesta Madurai: poznane
tržnice s cvetjem, Sri Meenakhsi temple,
reko Vaigai. Po ogledu imamo nekaj časa
za odkrivanje skritih kotičkov mesta. Dan
zaključimo v templju Sri Meenakhsi, kjer si
ogledamo večerno čaščenje – aarti.
Povratek v hotel in prost večer. Večerja.
Nočitev v mestu Madurai.
6 dan Madurai / Periyar
Po zajtrku se odpravimo proti narodnem
parku Periyar. Na poti se ustavimo v manjših
vaseh in spoznamo življenje vaščanov,
obiščemo lokalno tržnico ter se razgledamo
po čudoviti naravi. V Periyaru si ogledamo
plantaže začimb in čajevca, po katerih je
kraj tako znan, vmes pa gremo še na obisk

k slonom.Zvečer namestitev v hotelu in
večerja. Nočitev v Periyaru.

7 dan Periyar /celodnevni
izlet v narodni park
Po zajtrku se odpravimo na celodnevni
izlet narodnega parka Periyar, kjer nas
pričaka prava pravcata avantura. Z lokalnim
vodičem se bomo odpravili na razburljivo

vodičem se bomo odpravili na razburljivo
dogodivščino raziskovanja pokrajine in živali,
popoldne pa se še s čolni odpravimo na
plovbo po jezeru Periyar. Večerni povratek v
hotel, Večerja. Nočitev v Periyarju.
8 dan Periyar / Kochi
Po zgodnjem zajtrku sledi vožnja proti
obali Malabar in mestu Kochi. Ker se
na pot odpravimo dovolj zgodaj nas
spotoma pričaka čudovit sončni vzhod nad
plantažami. Po prihodu v Kochi, namestitev
v hotelu in krajši oddih.
Popoldne sledi ogled mesta Kochi: Old
Kochi, ribarjenja na tradicionalni način,
cerkvi St. Francis & Santa Cruz, itd. Zvečer
obiščemo predstavo tradicionalnega plesa
Kathakali. Večerja. Nočitev v mestu Kochi.
9 dan Kochi / Backwaters
Po zgodnjem zajtrku sledi najprej sprehod
po kanalih Backwaters, kjer pridemo do
naše popotniške ladjice s katero bomo dan
preživeli po mogočnih kanalih in raziskovali
tradicionalno okoliško življenje. Kosilo,
večerja in nočitev na ladji.
10 dan Backwaters /
Kovalam
Po zajtrku na naši ladji se odpravimo do
avtobusa in se odpeljemo proti obmorskemu
mestu Kovalam. Namestitev v hotelu in prost
preostanek dneva. Večerja. Nočitev v mestu
Kovalam.
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11 dan Kovalam / prosto za
oddih
Zajtrk in prost dan za počitek in kopanje. Kdor
želi se lahko odpravi na krajši izlet v mesto
Trivandrum (opcijsko) ali na celodnevni izlet
do mesta Kanyakumari (opcijsko). Večerja.
Nočitev v mestu Kovalam.
12 dan Kovalam / prosto za
oddih
Zajtrk in prost dan za počitek in kopanje.
Kdor želi se lahko odpravi na krajši izlet
v mesto Trivandrum (opcijsko) ali na
celodnevni izlet do mesta Kanyakumari
(opcijsko). Večerja. Nočitev v mestu Kovalam.
13 dan Kovalam /
Trivandrum – Polet domov
( Zgodnji ) zajtrk. Odjava iz hotela in

prosto dopoldne ali vožnja do letališča
Trivandrum in povratek v domov
(odvisno od urnika poleta).
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4. ZLATI TRIKOTNIK IN AMRITSAR

Nepozabnih

9 dni

Odhodi:

8 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

PROGRAM
1 dan Polet v Indijo – Delhi

Zbor na odhodnem letališču in polet v
Delhi.
2 dan Delhi

Prihod v Delhi. Na letališču nas pričaka
privatni avtobus, ki nas odpelje proti
Delhiju kjer takoj začnemo z ogledom.
Ogledali si bomo: Connaught place,
Parliament house, Sansad Bhavan, India
gate, itd… (vmes postanek za zajtrk –
opcijsko). Pot nadaljujemo proti hotelu,
kjer se namestimo in si privoščimo kratek
oddih. V nadaljevanju dneva si ogledamo:
Old Delhi, mošejo Jama Masjid, Chandi
Chowk, itd. Ponovni povratek v hotel in
večerja. Pred spanjem pripravimo vso
prtljago, ki jo ne potrebujemo zjutraj, saj
jo bomo predali na avtobus za naslednji
dan, ki nas bo že čakal v Jaipurju. Nočitev
v Delhiju.
3
Delhi / let v Jaipur /
Ajmer / Pushkar
dan

Iz hotela se odpeljemo na letališče, da
ujamemo najzgodnejši polet v Jaipur.
Na letališču v Jaipurju nas pričaka avtobus,
ki nas popelje proti Pushkarju . Na poti
se ustavimo za ogled mesta Ajmer. Po
ogledu, pot nadaljujemo proti mestu
Pushkar, kjer si bomo ogledali tempelj

Savitri in samo mesto.
Prijava v hotel in prost preostanek dneva.
Večerja. Nočitev v mestu Pushkar.

4 dan Pushkar / Amber
Palace / Jaipur

Po zgodnjem zajtrku se odpravimo nazaj
proti Jaipurju in direktno na ogled palače
Amber. V nadaljevanju dneva sledi ogled
mesta Jaipur: Hawa Mahal, Jantar Mantar,
itd. Nastanitev v hotelu in večerja.Nočitev
v mestu Pushkar.
5 dan Jaipur / Fatehpur
Sikri /Agra

Po zgodnjem zajtrku se z avtobusom
odpravimo proti mestu Agra. Na poti se
ustavimo za ogled mesta Fatehpur Sikri:
Panch Mahal, itd. Popoldanski / večerni
prihod v mesto Agra. Namestitev v hotelu
in prost preostanek dneva. Večerja.
6 dan Agra / Taj Mahal /
Delhi / Let v Amritsar /
Amritsar

Vstanemo še pred zoro, da si lahko Taj
Mahal ob sončnem vzhodu ogledamo
v vsej svoji veličini. Po ogledu vrnitev
v hotel in zajtrk. Po kratkem počitku se
opravimo na ogled trdnjave Agra fort.
Popoldne povratek v Delhi, kjer ujamemo
večerni polet v Amritsar.

Po pristanku nas pričaka avtobus in nas
odpelje na ogled večernega obreda v
Zlatem templju, ki je posebno doživetje..
Namestitev v hotelu in večerja. Nočitev v
mestu Amritsar.
7 dan Amritsar

Po zgodnjem zajtrku se odpravimo
na ogled Amritsarja: stari del mesta,
Zlati tempelj, itd. Pozno popoldne se
odpravimo na indijsko-pakistansko mejo,
kjer si ogledamo znano spuščanje zastave
in zapiranje meje, ki je predstava, ki je ne
gre zamuditi! Povratek v hotel in večerja.
Nočitev v mestu Amritsar.
8 dan Amritsar / let v Delhi
/ Delhi

Po zajtrku ujamemo jutranji let v Delhi.
Po pristanku se odpravimo na ogled
templja Akshardam, največjega zgrajenega
templja v zadnjem stoletju, ki odraža
tisočletja hindujske in indijske kulture
nasploh. Popoldne se odpravimo še na
ogled tržnice Pahar Ganj kjer si nakupimo
še zadnje spominke in se podružimo.
Odhod v hotel in večerja ( opcijsko ).
Nočitev v Delhiju.

Več na spletni strani www.hisapotovanj.si

9 dan Delhi – Polet domov

Zajtrk. Odjava iz hotela in prosto
dopoldne ali vožnja do letališča in
povratek domov (odvisno od urnika
poleta).

» DOLŽINA
POTOVANJA:
8 noči / 9 dni
» NASTANITEV:
Hoteli
» PREVOZ:
Letalo, Avtobus
» MINIMALNO
ŠTEVILO
POTNIKOV:
2 osebi

+ 386 (0)40 98 11 98 | info@hisapotovanj.si | www.hisapotovanj.si

5. ZLATI TRIKOTNIK IN VARANASI

Nepozabnih

9 dni

Odhodi:

8 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

PROGRAM
1 dan Polet v Indijo – Delhi

Zbor na odhodnem letališču in polet v
Delhi.
2 dan Delhi

Prihod v Delhi. Na letališču nas pričaka
privatni avtobus, ki nas odpelje proti
Delhiju kjer takoj začnemo z ogledom.
Ogledali si bomo: Connaught place,
Parliament house, Sansad Bhavan, India
gate, itd… (vmes postanek za zajtrk –
opcijsko). Pot nadaljujemo proti hotelu,
kjer se namestimo in si privoščimo kratek
oddih. V nadaljevanju dneva si ogledamo:
Old Delhi, mošejo Jama Masjid, Chandi
Chowk, itd. Ponovni povratek v hotel in
večerja. Pred spanjem pripravimo vso
prtljago, ki jo ne potrebujemo zjutraj, saj
jo bomo predali na avtobus za naslednji
dan, ki nas bo že čakal v Jaipurju. Nočitev
v Delhiju.
3
Delhi / let v Jaipur /
Ajmer / Pushkar
dan

Iz hotela se odpeljemo na letališče, da
ujamemo najzgodnejši polet v Jaipur.
Na letališču v Jaipurju nas pričaka avtobus,
ki nas popelje proti Pushkarju. Na poti
se ustavimo za ogled mesta Ajmer. Po
ogledu, pot nadaljujemo proti mestu
Pushkar, kjer si bomo ogledali tempelj

Savitri in samo mesto.
Prijava v hotel in prost preostanek dneva.
Večerja. Nočitev v mestu Pushkar.

4 dan Pushkar / Amber
Palace / Jaipur

Po zgodnjem zajtrku se odpravimo nazaj
proti Jaipurju in direktno na ogled palače
Amber. V nadaljevanju dneva sledi ogled
mesta Jaipur: Hawa Mahal, Jantar Mantar,
itd. Nastanitev v hotelu in večerja.Nočitev
v mestu Pushkar.
5
Jaipur / Fatehpur
Sikri /Agra
dan

Po zgodnjem zajtrku se z avtobusom
odpravimo proti mestu Agra. Na poti se
ustavimo za ogled mesta Fatehpur Sikri:
Panch Mahal, itd. Popoldanski / večerni
prihod v mesto Agra. Namestitev v hotelu
in prost preostanek dneva. Večerja.
6 dan Agra / Taj Mahal /
Delhi / Let v Varanasi /
Varanasi

Vstanemo še pred zoro, da si lahko Taj
Mahal ob sončnem vzhodu ogledamo
v vsej svoji veličini. Po ogledu vrnitev
v hotel in zajtrk. Po kratkem počitku se
opravimo na ogled trdnjave Agra fort.
Popoldne povratek v Delhi, kjer ujamemo
večerni polet v Varanasi.

Namestitev v hotelu in večerja. Nočitev v
mestu Varanasi.
7 dan Varanasi

Po zajtrku začnemo s turo po mestu
samem, ko si bomo ogledali: Sarnath,
Dharmarajika stupa, Dhamekh stupa,
Ahoka pillar, itd. Po ogledu samem bomo
imeli čas še za samostojno ali skupinsko
raziskovanje mesta. Nočitev v mestu
Varanasi.
8 dan Varanasi / let v Delhi
/ Delhi

Vstanemo pred sončnim vzhodom saj
bomo le tega pričakali na ladjicah na reki
Ganges in si Varanasi ogledali iz druge
perspektive. Vrnitev v hotel in zajtrk.
Odjava iz hotela in nato prosti čas za
raziskovanje mesta Varanasi. Vožnja do
letališča in let v Delhi.
Pričakuje nas privatni avtobus. Popoldne
si bomo ogledali Pahar Ganj market, itd.
Nastanitev v hotelu in večerja. Nočitev v
mestu Delhi.

Več na spletni strani www.hisapotovanj.si

9 dan Delhi – Polet domov

Zajtrk. Odjava iz hotela in prosto dopoldne
ali vožnja do letališča in povratek domov
(odvisno od urnika poleta).

» DOLŽINA
POTOVANJA:
8 noči / 9 dni
» NASTANITEV:
Hoteli
» PREVOZ:
Letalo, Avtobus
» MINIMALNO
ŠTEVILO
POTNIKOV:
2 osebi

+ 386 (0)40 98 11 98 | info@hisapotovanj.si | www.hisapotovanj.si

6. INDIJSKI JUGOVZHOD IN JUŽNA INDIJA

Nepozabnih

11dni

Odhodi:

10 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

» DOLŽINA POTOVANJA: 11 noči / 10 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

PROGRAM
1 dan Polet v Indijo –Chennai
Zbor na odhodnem letališču in polet v
Chennai.
2 dan Chennai /
Mamallapuram
Prihod v Chennai kjer nas pričaka privatni
avtobus in nas odpelje na kratko turo po
mestu. Po ogledu Chennaija se odpravimo
do mesta Mamallapuram.Nastanitev v
hotelu in čas za kratek oddih. Ko se malce
odpočujemo, se odpravimo na ogled
nenavadnih obalnih templev in si vzamemo
čas za oddih na plaži. Zvečer se opravimo
na večerjo v lokalno restavracijo. Povratek v
hotel. Nočitev v mestu Mamallapuram.
3 dan Mamallapuram
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo na ogled
veličastnega kompleksa spomenikov in
templjev imenovanih Five Rathas/Pandava
Rathas.Verjamemo, da nihče od nas ne bo
ostal ravnodušen. Obiskali bomo tudi reljef
Arjuna in Ganešin tempelj. Popoldne si
vzamemo za oddih na plaži, ali pa za izlet
v okoliške vasice. Povratek v hotel. Večerja.

Nočitev v mestu Mamallapuram.

4 dan Mamallapuram /
Auroville / Pondicherry
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo proti
mestu Pondicherry. Na poti se ustavimo
v morda najbolj nenanvadnem mestu iz
novejše indijske zgodovine – mestu Auroville

v morda najbolj nenanvadnem mestu iz
novejše indijske zgodovine – mestu Auroville
– Mestu Zore. Auroville je zamišljen kot
univerzalno mesto, v katerem bi moški
in ženske z vsega sveta lahko živeli v miru
in slogi, nad vsemi verami, politikami in
narodnostmi. Namen Aurovilla je uresničiti
človeško enotnost. V mestu obiščemo Sri
Aurobindo ašram. Po ogledu nas čaka
kratka vožnja do Pondicherryja. Namestitev
v hotelu. Večerja in prost večer. Nočitev v
mestu Pondicherry.
5 dan Pondicherry /
Tiruchirappalli
Po zajtrku se odpravimo v notranjost dežele
in se po podeželju odpeljemo proti mestu
Tiruchirappalli. Vožnjo zastavimo lahkotno,
saj želimo odkrivati in spoznavati življenje
ob naši poti. Tako vasice in njene prebivalce,
kot lokalne tržnice in naravo. Prihod v hotel,
namestitev in kratek oddih. Popoldne pa
se odpravimo na ogled templja Srirangam.
Nočitev v mestu Tiruchirappalli.
6 dan Tiruchirappalli /
Madurai
Po zajtrku se odpravimo do reke Kaveri in
obiščemo Amma Mandapan Ghats in se (po
želji) pridružimo jutranjemu obrednemu
umivanju. Očiščeni se odpravimo proti mestu
Madurai kjer začnemo z ogledom mesta:
poznane tržnice s cvetjem, Sri Meenakhsi

temple, reko Vaigai. Dan zaključimo v templju
Sri Meenakhsi, kjer si ogledamo večerno
čaščenje – aarti. Namestitev v hotelu in prost
večer. Večerja. Nočitev v mestu Madurai.
7 dan Madurai /
Kanyakumari / Kovalam
Po zgodnjem zajtrku se po panoramski
cesti pod hribovjem Cardamom odpeljemo
proti najjužnejši točki Indije, kjer obiščemo
spomenik Vivekanandi: Vivekananda Rock
memorial. Po ogledu se po malabarski
obalni cesti odpravimo do mesta Kovalam.
Namestitev v hotelu in prost večer. Večerja.
Nočitev v mestu Kovalam.
8 dan Kovalam / prosto za
oddih
Zajtrk in prost dan za počitek in kopanje.
Kdor želi se lahko odpravi na krajši izlet
v mesto Trivandrum (opcijsko) ali na
celodnevni izlet do mesta Kanyakumari
(opcijsko). Večerja. Nočitev v mestu Kovalam.
9 dan Kovalam / Backwaters
Po zgodnjem zajtrku sledi najprej sprehod
po kanalih Backwaters, kjer pridemo do
naše popotniške ladjice s katero bomo dan
preživeli po mogočnih kanalih in raziskovali
tradicionalno okoliško življenje. Kosilo,
večerja in nočitev na ladji.

Več na spletni strani www.hisapotovanj.si

10 dan Backwaters / Kochi /
Izlet Z Ladjo
Po zajtrku se z avtobusom odpravimo do
mesta Kochi. Po namestitvi v hotelu se
odpravimo na izlet z ladjo na otok Bolgatty
kjer se spoznamo s starim kitajskim načinom
lovljenja rib, in se nato odpeljemo še stare
trdnjave. Zvečer zaključimo s predstavo
tradicionalnega plesa Kathakali. Večerja.
Nočitev v mestu Kochi.
11 dan Kochi -Polet domov
(Zgodnji) zajtrk. Odjava iz hotela in prosto
dopoldne ali vožnja do letališča in polet v
domov (odvisno od urnika poleta).

+ 386 (0)40 98 11 98 | info@hisapotovanj.si | www.hisapotovanj.si

7. INDIJA IN NEPAL

Nepozabnih

16 dni

Odhodi:

15 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

» DOLŽINA POTOVANJA: 15 noči / 16 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

PROGRAM
1 dan Polet v Indijo – Delhi
Zbor na odhodnem letališču in polet v Delhi.
2 dan Delhi
Prihod v Delhi. Na letališču nas pričaka privatni
avtobus, ki nas odpelje proti Delhiju kjer takoj
začnemo z ogledom. Ogledali si bomo: Connaught
place, Parliament house, Sansad Bhavan, India
gate, itd… (vmes postanek za zajtrk – opcijsko).
Pot nadaljujemo proti hotelu, kjer se namestimo in
si privoščimo kratek oddih. V nadaljevanju dneva
si ogledamo: Old Delhi, mošejo Jama Masjid,
Chandi Chowk, itd. Ponovni povratek v hotel in
večerja. Pred spanjem pripravimo vso prtljago,
ki jo ne potrebujemo zjutraj, saj jo bomo predali
na avtobus za naslednji dan, ki nas bo že čakal v
Jaipurju. Nočitev v Delhiju.
3 dan Delhi / polet v Jaipur /
Ajmer / Pushkar
Iz hotela se odpeljemo na letališče, da ujamemo
najzgodnejši polet v Jaipur.
Na letališču v Jaipurju nas pričaka avtobus, ki nas
popelje proti Pushkarju. Na poti se ustavimo za
ogled mesta Ajmer. Po ogledu, pot nadaljujemo
proti mestu Pushkar, kjer si bomo ogledali tempelj
Savitri in samo mesto.
Prijava v hotel in prost preostanek dneva.
Večerja. Nočitev v mestu Pushkar.
4 dan Pushkar / Amber Palace
/ Jaipur
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo nazaj proti
Jaipurju in direktno na ogled palače Amber. V
nadaljevanju dneva sledi ogled mesta Jaipur:
Hawa Mahal, Jantar Mantar, itd. Nastanitev v
hotelu in večerja. Nočitev v mestu Pushkar.

5 dan Jaipur / Fatehpur Sikri /
Agra
Po zgodnjem zajtrku se z avtobusom odpravimo
proti mestu Agra. Na poti se ustavimo za ogled
mesta Fatehpur Sikri: Panch Mahal, itd. Popoldanski
/ večerni prihod v mesto Agra. Namestitev v hotelu
in prost preostanek dneva. Večerja.
6 dan Agra / Taj Mahal / Delhi /
Let Varanasi / Varanasi
Vstanemo še pred zoro, da si lahko Taj Mahal ob
sončnem vzhodu ogledamo v vsej svoji veličini. Po
ogledu vrnitev v hotel in zajtrk. Po kratkem počitku
se opravimo na ogled trdnjave Agra fort. Popoldne
povratek v Delhi, kjer ujamemo zadnji polet v
Varanasi. Namestitev v hotelu in večerja. Nočitev
v mestu Varanasi.
7 dan Varanasi
Po zajtrku začnemo s turo po mestu samem, ko
si bomo ogledali: Sarnath, Dharmarajika stupa,
Dhamekh stupa, Ahoka pillar, itd.Po ogledu samem
bomo imeli čas še za samostojno ali skupinsko
raziskovanje mesta. Nočitev v mestu Varanasi.
8 dan Varanasi / Lumbini
(Nepal)
Vstanemo pred sončnim vzhodom saj bomo
le tega pričakali na ladjicah na reki Ganges in si
Varanasi ogledali iz druge perspektive.
Vrnitev v hotel in zajtrk. Po zajtrku se s privatnim
avtobusom odpravimo v Nepal! Proti mestu
Lumbini, ki se nahaja na jugu Nepala. Namestitev v
hotelu Večerja. Nočitev v mestu Lumbini.
9 dan Lumbini / Chitwan
narodni park
Po zajtrku začnemo s turo po Lumbiniju in
raziščemo znamenitosti in templje v okolici.

Popoldne pa pot nadaljujemo novim
dogodivščinam naproti in se odpeljemo v narodni
park Chitwan. Namestitev v hotelu. Večerja.
Nočitev v narodnem parku Chitwan.
10 dan Chitwan narodni park
Nepal niso samo gore. To lahko spoznamo, ko se po
zajtrku odpravimo na ogled po narodnem parku
Chitwan. Pustimo se presenetiti in se prepustimo
naravi. Med drugim, gremo na obsisk k slonom in
se pozno popoldne ustavimo in v miru opazujemo
bizone pri prečkanju reke. Prost preostanek dneva.
Večerja. Nočitev v narodnem parku Chitwan.
11 dan Chitwan narodni park /
Pokhara
Po zgodnjem zajtrku se iz nižinskega dela Nepala
odpravimo proti goratemu predelu – proti Pokhari.
Po prihodu se bomo po krajšem oddihu odpravili
na jezero Phewa ali pa na raziskovanje mesta in
njegovih znamenitosti. Večerja. Nočitev v mestu
Pokhara.
12 dan Pokhara
Dan bomo začeli zelo zgodaj, tako se še pred
sončnim vzhodom na kratko odpeljemo in nato
po dobri uri hoda dosežemo Sarangkot hill. V
koči nas pričaka zajtrk ob katerem bomo uživali
v čudovitem razgledu na Himalajo (v lepem
vremenu se vidi do Anapurne in Daulaghirija).
Povratek v Pokharo in prosto popoldne za počitek
ali samostojno pohajkovanje. Nočitev v mestu
Pokhara.
13 dan Pokhara /Kathmandu
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo proti
Katmanduju. V primeru lepega vremena se bomo

Več na spletni strani www.hisapotovanj.si

na poti ustavili in se z raftom popeljali po reki
Trisuli. Popoldanski prihod v Katmandu in
namestitev v hotel. Nato čas za odkrivanje mesta.
Večerja. Nočitev v mestu Kathmandu.
14 dan Kathmandu
Po zajtrku začnemo z odkrivanjem Kathmanduja
in njegove okolice: Patan Durbar square, Tibetan
centre, tempelj Nyatapola, itd. Obiskali bomo
tudi templje Swayambhunath, Kumari Devi ter
Kathmandu Durbar square. Povratek v hotel.
Večerja. Nočitev v mestu Kathmandu.
15 dan Kathmandu / Let v Delhi
/ Delhi
Po zajtrku se odpravimo do dveh templjev: The
Eyes of Boudhanath stupa in Pashupatinath in
se po ogledu le teh in krajšem prostem času
popoldne odpravimo proti letališču kjer sledi let
v Delhi. Namestitev v hotelu v bližini letališča.
Večerja. Nočitev v mestu Delhi
16 dan Delhi – Polet domov
(Zgodnji) zajtrk. Odjava iz hotela in prosto dopoldne ali vožnja do letališča in polet v domov
(odvisno od urnika poleta).

+ 386 (0)40 98 11 98 | info@hisapotovanj.si | www.hisapotovanj.si

8. CENTRALNA IN JUŽNA INDIJA

Nepozabnih

24dni

Odhodi:

23 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

» DOLŽINA POTOVANJA: 23 noči / 24 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

PROGRAM
1 dan Polet v Indijo – Mumbai
Zbor na odhodnem letališču in polet v Mumbai.
2 dan Mumbai
Prihod v Mumbaj. Na letališču nas pričaka privatni avtobus,
ki nas odpelje do hotela za namestitev in kratko osvežitev,
po kateri se odpravimo na raziskovanje in ogled Mumbaja (
prilagojen uri prihoda na letališče ): Mahalaxmi Dhobi Ghat,
Mani Bhavan Gandhi Museum, Gateway of India, Colaba
Causeway, Haji Ali, Chor Bazaar, Chhatrapati Shivaji Terminus
(formerly Victoria Terminus), itd. Nočitev v mestu Mumbai.
Večerja.
3 dan Mumbai
Po zgodnjem zajtrku se bomo odpeljali do pristanišča, kjer
se vkrcamo na trajekt, ki nas popelje na izlet in ogled jam
Elephanta caves. Popoldne pa se odpravimo na čisto poseben
kraj in turo, ko bomo raziskovali Dharawi slum. Kjer spoznamo,
da lahko mesto funkcionira tudi na čisto drugačen način.
Povratek v hotel. Večerja.Nočitev v mestu Mumbai.
4 dan Mumbai / Shirdi
Po zgodnjem zajtrku nadaljujemo pot proti mestu Shirdi, kjer
je deloval in je pokopan guru, svetnik, učitelj Shirdi Sai Baba.
Čaščen tako s strani Hindujcev kot Muslimanov. Po prihodu v
hotel, kratka osvežitev in nato se odpravimo na obisk templja
Sai Babe. Povratek v hotel. Večerja. Nočitev v mestu Shirdi.
5 dan Shirdi / Ellora / Aurangabad
Po zgodnjem zajtrku pot nadaljujemo proti mestu Ellora, ki
je oddaljeno slabih 100 kilometrov in si na poti ogledamo
veličastne jamske templje: Ellora caves, Daulatabad fort,
Panchakki water mill, Bibi Ka Maqbara. Dan končamo v mestu
Aurangabad. Večerja.Nočitev v mestu Aurangabad.
6 dan Aurangabad / celodnevni
izlet v Ajanto / let v Hyaderabad /
Hyaderabad
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo na celodnevni izlet do
Ajante in njenih jam Ajanta caves, ki sodijo na Unescov seznam
svetovne dediščine, in ki nas definitivno ne bodo pustile
ravnodušne. Pozno popoldne sledi let v mesto Hyderabad,
kjer nas pričaka naš avtobus, ki nas odpelje do hotela. Večerja.
Nočitev v mestu Hyderabad.
7 dan Hyderabad / Bidar
Po zgodnjem zajtrku začnemo z ogledom mesta Hyderabad,
kjer bomo obiskali: Birla Mandir, Charminar (Four Towers),
Golconda fort, itd…Popoldne pa nadaljujemo pot do mesta

Hyderabad, kjer bomo obiskali: Birla Mandir, Charminar (Four
Towers), Golconda fort, itd…Popoldne pa nadaljujemo pot do
mesta Bidar, kjer bomo prenočili na prav posebnem mestu v
džungli in poskusili začutiti utrip divjine. Večerja. Nočitev v
okolici mesta Bidar.
8 dan Bidar / Kalaburagi (Gulbarga) /
Vijayapura (Bijapur)
Po zgodnjem zajtrku si ogledamo Bidar Fort in pot
nadaljujemo do mesta Gulbarga, kjer sledi krajši ogled mesta
in znamenitosti Gulbarga Fort, nato pa se odpravimo naprej
proti mestu Bijapur. Namestitev v hotelu. Večerja. Nočitev v
mestu Bijapur.
9 dan Vijayapura (Bijapur) / Badami
Po zajtrku si zaćnemo z raziskovanjem mesta Bijapur kjer med
drugim obiščemo mavzolej Gol Gumbaz.Pot nadaljujemo
do mesta Badami, kjer obiščemo jamske templje, okoliške
vasice in dan zaključimo z občudovanjem sončnega zahoda
ob jezeru. Prost večer za samostojno pohajkovanje. Večerja.
Nočitev v mestu Badami.
10 dan Badami / Aihole / Pattadakal /
Hampi / Hosapete (Hospet)
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo na pot, kjer obiščemo
Aihole in Pattadakal, čemur sledi vožnja do do veličastnega
mesta Hampi (Hosepet). Po prihodu v Hampi sledi namestitev,
in obisk Hanumanovega templja. Povzpeli se bomo na
Hanuman tempelj, kjer bomo zopet lahko občudovali
veličasten sončni zahod. Vrnitev v hotel in prost večer. Večerja.
Nočitev v mestu Hampi.
11 dan Hampi / Hosapete (Hospet)
Po zajtrku začnemo z ogledom mesta Hampi: Virupaksha
temple, Vittala temple, Swami Ramachandra temple, itd. Po
ogledu prost večer in nočitev. Večerja. Nočitev v mestu Hampi.
12 dan Hampi / Hosapete (Hospet) /
Bangalore
Po zajtrku pot nadaljujemo do mesta Bangalore. Prihod pozno
popoldne in po namestitvi v hotel, prost večer. Večerja. Nočitev
v mestu Bangalore.
13 dan Bangalore / Hassan
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo na ogled mesta Hassan,
kjer si ogledamo: templja Belur in Halebid, itd. Namestitev v
hotel. Večerja. Nočitev v mestu Hassan.
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo do mesta Shravanabelagola,

14 dan Hassan / Shravanabelagola /
Mysore
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo do mesta Shravanabelagola,
kjer bomo videli: Gomateshwara Temple, Bahubali Statue,
Chandragiri hill. Nato bomo pot podaljšali do mesta Mysore
in raziskali Devarajo marketplace, Maharaja palace, itd. Če nam
bo uspelo si še isti dan ogledamo Chamundi Hill in tempelj
Nandi. Namestitev v hotel. Večerja. Nočitev v mestu Mysore.
15 dan Mysore / Srirangapatna /
Bangalore / let v Madurai / Madurai
Po zgodnjem zajtrku se opravimo na preostanek ture
v Mysoreju ( če nam ni uspelo prejšnji dan ) in se nato do
Srirangapatne, kjer si ogledamo: Sultanovo palačo, Daria
Daulat Bagh, itd. Vrnemo se v Bangalore, od koder imamo
večerni let proti mestu Madurai. Sledi prevoz do hotela in
nočitev. Večerja. Nočitev v mestu Madurai.
16 dan Madurai
Po zajtrku ogled mesta Madurai: poznane tržnice s cvetjem, Sri
Meenakhsi temple, reko Vaigai. Po ogledu imamo nekaj časa za
odkrivanje skritih kotičkov mesta. Dan zaključimo v templju Sri
Meenakhsi, kjer si ogledamo večerno čaščenje – aarti. Povratek
v hotel in prost večer. Večerja. Nočitev v mestu Madurai.
17 dan Madurai / Periyar
Po zajtrku se odpravimo proti narodnem parku Periyar. Na poti
se ustavimo v manjših vaseh in spoznamo življenje vaščanov,
obiščemo lokalno tržnico ter se razgledamo po čudoviti naravi.
V Periyaru si ogledamo plantaže začimb in čajevca, po katerih
je kraj tako znan, vmes pa gremo še na obisk k slonom. Zvečer
namestitev v hotelu in večerja. Nočitev v Periyaru.
18 dan Periyar / celodnevni izlet v
narodni park
Po zajtrku se odpravimo na celodnevni izlet narodnega parka
Periyar, kjer nas pričaka prava pravcata avantura. Z lokalnim
vodičem se bomo odpravili na razburljivo dogodivščino
raziskovanja pokrajine in živali, popoldne pa se še s čolni
odpravimo na plovbo po jezeru Periyar. Večerni povratek v
hotel. Večerja. Nočitev v Periyarju.
19 dan Periyar / Kochi
Po zgodnjem zajtrku sledi vožnja proti obali Malabar in mestu
Kochi. Ker se na pot odpravimo dovolj zgodaj nas spotoma
pričaka čudovit sončni vzhod nad plantažami. Po prihodu
v Kochi, namestitev v hotelu in krajši oddih. Popoldne sledi
ogled mesta Kochi: Old Kochi, ribarjenja na tradicionalni način,
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cerkvi St. Francis & Santa Cruz, itd. Zvečer obiščemo predstavo
tradicionalnega plesa Kathakali. Večerja. Nočitev v mestu
Kochi.
20 dan Kochi / Backwaters
Po zgodnjem zajtrku sledi najprej sprehod po kanalih Backwaters, kjer pridemo do naše popotniške ladjice s katero bomo
dan preživeli po mogočnih kanalih in raziskovali tradicionalno
okoliško življenje. Kosilo, večerja in nočitev na ladji.
21 dan Backwaters / Kovalam
Po zajtrku na naši ladji se odpravimo do avtobusa in se odpeljemo proti obmorskemu mestu Kovalam. Namestitev v hotelu
in prost preostanek dneva. Večerja. Nočitev v mestu Kovalam.
22 dan Kovalam / prosto za oddih
Zajtrk in prost dan za počitek in kopanje.
Kdor želi se lahko odpravi na krajši izlet v mesto Trivandrum
(opcijsko) ali na celodnevni izlet do mesta Kanyakumari (opcijsko). Večerja. Nočitev v mestu Kovalam.
23 dan Kovalam / prosto za oddih
Zajtrk in prost dan za počitek in kopanje. Kdor želi se lahko
odpravi na krajši izlet v mesto Trivandrum (opcijsko) ali na
celodnevni izlet do mesta Kanyakumari (opcijsko). Večerja.
Nočitev v mestu Kovalam.
24 dan Kovalam / Trivandrum – polet
domov
(Zgodnji) zajtrk. Odjava iz hotela in prosto dopoldne ali vožnja
do letališča Trivandrum in povratek v domov (odvisno od
urnika poleta).
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9. CENTRALNA INDIJA

Nepozabnih

12 dni

Odhodi:

11 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

» DOLŽINA POTOVANJA: 11 noči / 12 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

PROGRAM
1 dan Polet v Indijo – Mumbai
Zbor na odhodnem letališču in polet v
Mumbai.
2 dan Mumbai
Prihod v Mumbaj. Na letališču nas pričaka
privatni avtobus, ki nas odpelje do hotela
za namestitev in kratko osvežitev, po kateri
se odpravimo na raziskovanje in ogled
Mumbaja ( prilagojen uri prihoda na letališče
): Mahalaxmi Dhobi Ghat, Mani Bhavan
Gandhi Museum, Gateway of India, Colaba
Causeway, Haji Ali, Chor Bazaar, Chhatrapati
Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus),
itd. Nočitev v mestu Mumbai. Večerja.
3 dan Mumbai
Po zgodnjem zajtrku se bomo odpeljali do
pristanišča, kjer se vkrcamo na trajekt, ki
nas popelje na izlet in ogled jam Elephanta
caves. Popoldne pa se odpravimo na čisto
poseben kraj in turo, ko bomo raziskovali
Dharawi slum. Kjer spoznamo, da lahko
mesto funkcionira tudi na čisto drugačen
način. Povratek v hotel. Večerja.Nočitev v
mestu Mumbai.
4 dan Mumbai / Shirdi
Po zgodnjem zajtrku nadaljujemo pot proti
mestu Shirdi, kjer je deloval in je pokopan
guru, svetnik, učitelj Shirdi Sai Baba. Čaščen
tako s strani Hindujcev kot Muslimanov.
Po prihodu v hotel, kratka osvežitev in nato

se odpravimo na obisk templja Sai Babe.
Povratek v hotel. Večerja. Nočitev v mestu
Shirdi.
5 dan Shirdi / Ellora /
Aurangabad
Po zgodnjem zajtrku pot nadaljujemo proti
mestu Ellora, ki je oddaljeno slabih 100
kilometrov in si na poti ogledamo veličastne
jamske templje: Ellora caves, Daulatabad
fort, Panchakki water mill, Bibi Ka Maqbara.
Dan končamo v mestu Aurangabad. Večerja.
Nočitev v mestu Aurangabad.
6 dan Aurangabad /
celodnevni izlet v Ajanto
/ let v Hyaderabad /
Hyaderabad
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo na
celodnevni izlet do Ajante in njenih jam
Ajanta caves, ki sodijo na Unescov seznam
svetovne dediščine, in ki nas definitivno ne
bodo pustile ravnodušne. Pozno popoldne
sledi let v mesto Hyderabad, kjer nas pričaka
naš avtobus, ki nas odpelje do hotela.
Večerja. Nočitev v mestu Hyderabad.
7 dan Hyderabad / Bidar
Po zgodnjem zajtrku začnemo z ogledom
mesta Hyderabad, kjer bomo obiskali: Birla
Mandir, Charminar (Four Towers), Golconda
fort, itd…Popoldne pa nadaljujemo pot do
mesta Bidar, kjer bomo prenočili na prav
posebnem mestu v džungli in poskusili

začutiti utrip divjine. Večerja. Nočitev v
okolici mesta Bidar.
8 dan Bidar / Kalaburagi
(Gulbarga) / Vijayapura
(Bijapur)
Po zgodnjem zajtrku si ogledamo Bidar Fort
in pot nadaljujemo do mesta Gulbarga, kjer
sledi krajši ogled mesta in znamenitosti
Gulbarga Fort, nato pa se odpravimo naprej
proti mestu Bijapur. Namestitev v hotelu.
Večerja. Nočitev v mestu Bijapur.
9 dan Vijayapura (Bijapur) /
Badami
Po zajtrku si zaćnemo z raziskovanjem
mesta Bijapur kjer med drugim obiščemo
mavzolej Gol Gumbaz.Pot nadaljujemo
do mesta Badami, kjer obiščemo jamske
templje, okoliške vasice in dan zaključimo z
občudovanjem sončnega zahoda ob jezeru.
Prost večer za samostojno pohajkovanje.
Večerja. Nočitev v mestu Badami.
10 dan Badami / Aihole
/ Pattadakal / Hampi /
Hosapete (Hospet)
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo na pot,
kjer obiščemo Aihole in Pattadakal, čemur
sledi vožnja do do veličastnega mesta
Hampi (Hosepet). Po prihodu v Hampi sledi
namestitev, in obisk Hanumanovega templja,
kjer pričakamo še en veličasten sončni zahod.
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Vrnitev v hotel in prost večer. Večerja. Nočitev
v mestu Hampi.
11 dan Hampi / Hosapete
(Hospet)
Po zajtrku začnemo z ogledom mesta Hampi:
Virupaksha temple, Vittala temple, Swami
Ramachandra temple, itd. Po ogledu prost
večer in nočitev. Večerja. Nočitev v mestu
Hampi.
12 dan Hampi / Hosapete
(Hospet) / Bangalore polet domov
Po zajtrku pot nadaljujemo do mesta
Bangalore ( kjer se lahko ločimo od skupine,
ki je na potovanju po programu 8 – Centralna
in Južna Indija – 24 dni ). Prihod na letališče
pozno popoldne in polet proti domu.
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10. CENTRALNA INDIJA
PODALJŠANA VARIANTA

Nepozabnih

15dni

Odhodi:

14 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

» DOLŽINA POTOVANJA: 14 noči / 15 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

PROGRAM
1 dan Polet v Indijo – Mumbai
Zbor na odhodnem letališču in polet v Mumbai.
2 dan Mumbai
Prihod v Mumbaj. Na letališču nas pričaka privatni
avtobus, ki nas odpelje do hotela za namestitev
in kratko osvežitev, po kateri se odpravimo na
raziskovanje in ogled Mumbaja ( prilagojen uri
prihoda na letališče ): Mahalaxmi Dhobi Ghat,
Mani Bhavan Gandhi Museum, Gateway of India,
Colaba Causeway, Haji Ali, Chor Bazaar, Chhatrapati
Shivaji Terminus (formerly Victoria Terminus), itd.
Nočitev v mestu Mumbai. Večerja.
3 dan Mumbai
Po zgodnjem zajtrku se bomo odpeljali do
pristanišča, kjer se vkrcamo na trajekt, ki nas
popelje na izlet in ogled jam Elephanta caves.
Popoldne pa se odpravimo na čisto poseben kraj
in turo, ko bomo raziskovali Dharawi slum. Kjer
spoznamo, da lahko mesto funkcionira tudi na
čisto drugačen način. Povratek v hotel. Večerja.
Nočitev v mestu Mumbai.
4 dan Mumbai / Shirdi
Po zgodnjem zajtrku nadaljujemo pot proti
mestu Shirdi, kjer je deloval in je pokopan guru,
svetnik, učitelj Shirdi Sai Baba. Čaščen tako s strani
Hindujcev kot Muslimanov. Po prihodu v hotel,
kratka osvežitev in nato se odpravimo na obisk
templja Sai Babe. Povratek v hotel. Večerja. Nočitev
v mestu Shirdi.
5 dan Shirdi / Ellora /
Aurangabad
Po zgodnjem zajtrku pot nadaljujemo proti mestu
Ellora, ki je oddaljeno slabih 100 kilometrov in si
na poti ogledamo veličastne jamske templje: Ellora

caves, Daulatabad fort, Panchakki water mill, Bibi
Ka Maqbara.Dan končamo v mestu Aurangabad.
Večerja. Nočitev v mestu Aurangabad.
6 dan Aurangabad / celodnevni
izlet v Ajanto / let v
Hyaderabad / Hyaderabad
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo na celodnevni
izlet do Ajante in njenih jam Ajanta caves, ki sodijo
na Unescov seznam svetovne dediščine, in ki nas
definitivno ne bodo pustile ravnodušne. Pozno
popoldne sledi let v mesto Hyderabad, kjer nas
pričaka naš avtobus, ki nas odpelje do hotela.
Večerja. Nočitev v mestu Hyderabad.
7 dan Hyderabad / Bidar
Po zgodnjem zajtrku začnemo z ogledom mesta
Hyderabad, kjer bomo obiskali: Birla Mandir,
Charminar (Four Towers), Golconda fort, itd…
Popoldne pa nadaljujemo pot do mesta Bidar, kjer
bomo prenočili na prav posebnem mestu v džungli
in poskusili začutiti utrip divjine. Večerja. Nočitev v
okolici mesta Bidar.
8 dan Bidar / Kalaburagi
(Gulbarga) / Vijayapura
(Bijapur)
Po zgodnjem zajtrku si ogledamo Bidar Fort in
pot nadaljujemo do mesta Gulbarga, kjer sledi
krajši ogled mesta in znamenitosti Gulbarga Fort,
nato pa se odpravimo naprej proti mestu Bijapur.
Namestitev v hotelu. Večerja. Nočitev v mestu
Bijapur.
9 dan Vijayapura (Bijapur) /
Badami
Po zajtrku si zaćnemo z raziskovanjem mesta
Bijapur kjer med drugim obiščemo mavzolej Gol
Gumbaz. Pot nadaljujemo do mesta Badami, kjer

obiščemo jamske templje, okoliške vasice in dan
zaključimo z občudovanjem sončnega zahoda ob
jezeru. Prost večer za samostojno pohajkovanje.
Večerja. Nočitev v mestu Badami.
10 dan Badami / Aihole
/ Pattadakal / Hampi /
Hosapete (Hospet)
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo na pot, kjer
obiščemo Aihole in Pattadakal, čemur sledi vožnja
do do veličastnega mesta Hampi (Hosepet).
Po prihodu v Hampi sledi namestitev, in obisk
Hanumanovega templja, kjer pričakamo še en
veličasten sončni zahod. Vrnitev v hotel in prost
večer. Večerja. Nočitev v mestu Hampi.
11 dan Hampi / Hosapete
(Hospet)
Po zajtrku začnemo z ogledom mesta Hampi:
Virupaksha temple, Vittala temple, Swami
Ramachandra temple, itd. Po ogledu prost večer in
nočitev. Večerja. Nočitev v mestu Hampi.
12 dan Hampi / Hosapete
(Hospet) / Bangalore
Po zajtrku pot nadaljujemo do mesta Bangalore (
kjer se lahko ločimo od skupine, ki je na potovanju
po programu 8 – Centralna in Južna Indija – 24
dni ). Prihod na letališče pozno popoldne in polet
proti domu.
13 dan Bangalore / Hassan
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo na ogled mesta
Hassan, kjer si ogledamo: templja Belur in Halebid,
itd. Namestitev v hotel. Večerja. Nočitev v mestu
Hassan.
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14 dan Hassan /
Shravanabelagola / Mysore
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo do mesta
Shravanabelagola, kjer bomo videli: Gomateshwara
Temple, Bahubali Statue, Chandragiri hill. Nato
bomo pot podaljšali do mesta Mysore in raziskali
Devarajo marketplace, Maharaja palace, itd.
Če nam bo uspelo si še isti dan ogledamo
Chamundi Hill in tempelj Nandi. Namestitev v
hotel. Večerja. Nočitev v mestu Mysore.
15 dan Mysore / Srirangapatna
/ Bangalore – Polet domov
Po zgodnjem zajtrku se opravimo na preostanek
ture v Mysoreju (če nam ni uspelo prejšnji dan)
in se nato do Srirangapatne, kjer si ogledamo:
Sultanovo palačo, Daria Daulat Bagh, itd.
Vrnemo se v Bangalore (kjer se lahko ločimo od
skupine, ki potuje po programu 8 – Centralna in
Južna Indija – 24 dni), od koder imamo večerni let
proti domu.
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11. ZLATI TRIKOTNIK, VARANASI IN KALKUTA

Nepozabnih

12 dni

Odhodi:

11 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

» DOLŽINA POTOVANJA: 11 noči / 12 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

PROGRAM
1 dan Polet v Indijo – Delhi
Zbor na odhodnem letališču in polet v Delhi.
2 dan Delhi
Prihod v Delhi. Na letališču nas pričaka
privatni avtobus, ki nas odpelje proti Delhiju
kjer takoj začnemo z ogledom. Ogledali
si bomo: Connaught place, Parliament
house, Sansad Bhavan, India gate, itd…
(vmes postanek za zajtrk – opcijsko). Pot
nadaljujemo proti hotelu, kjer se namestimo
in si privoščimo kratek oddih. V nadaljevanju
dneva si ogledamo: Old Delhi, mošejo Jama
Masjid, Chandi Chowk, itd. Ponovni povratek
v hotel in večerja. Pred spanjem pripravimo
vso prtljago, ki jo ne potrebujemo zjutraj,
saj jo bomo predali na avtobus za naslednji
dan, ki nas bo že čakal v Jaipurju. Nočitev v
Delhiju.
3 dan Delhi / polet v Jaipur /
Ajmer / Pushkar
Iz hotela se odpeljemo na letališče, da
ujamemo najzgodnejši polet v Jaipur.
Na letališču v Jaipurju nas pričaka avtobus,
ki nas popelje proti Pushkarju. Na poti se
ustavimo za ogled mesta Ajmer. Po ogledu,
pot nadaljujemo proti mestu Pushkar, kjer si
bomo ogledali tempelj Savitri in samo mesto.
Prijava v hotel in prost preostanek dneva.
Večerja. Nočitev v mestu Pushkar.

4 dan Pushkar / Amber
Palace / Jaipur
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo nazaj
proti Jaipurju in direktno na ogled palače
Amber. V nadaljevanju dneva sledi ogled
mesta Jaipur: Hawa Mahal, Jantar Mantar,
itd. Nastanitev v hotelu in večerja.Nočitev v
mestu Pushkar.
5 dan Jaipur / Fatehpur
Sikri /Agra
Po zgodnjem zajtrku se z avtobusom
odpravimo proti mestu Agra. Na poti se
ustavimo za ogled mesta Fatehpur Sikri:
Panch Mahal, itd. Popoldanski / večerni
prihod v mesto Agra. Namestitev v hotelu in
prost preostanek dneva. Večerja.
6 dan Agra / Taj Mahal /
Delhi / Let v Varanasi /
Varanasi
Vstanemo še pred zoro, da si lahko Taj Mahal
ob sončnem vzhodu ogledamo v vsej svoji
veličini. Po ogledu vrnitev v hotel in zajtrk.
Po kratkem počitku se opravimo na ogled
trdnjave Agra fort. Popoldne povratek v
Delhi, kjer ujamemo zadnji polet v Varanasi.
Namestitev v hotelu in večerja. Nočitev v
mestu Varanasi.
7 dan Varanasi
Po zajtrku začnemo s turo po mestu samem,
ko si bomo ogledali: Sarnath, Dharmarajika
stupa, Dhamekh stupa, Ahoka pillar, itd.

Po ogledu samem bomo imeli čas še za
samostojno ali skupinsko raziskovanje
mesta. Nočitev v mestu Varanasi.
8 dan Varanasi / let v
Kalkuto / Kalkuta
Vstanemo pred sončnim vzhodom saj bomo
le tega pričakali na ladjicah na reki Ganges
in si Varanasi ogledali iz druge perspektive.
Vrnitev v hotel in zajtrk.
Po zajtrku prosto do odhoda na letališče,
ko nas čaka polet v Kalkuto. Ob prihodu v
Kalkuto nas pričaka avtobus, ki nas odpelje
do hotela. Namestitev v hotelu in prost
preostanek dneva. Večerja. Nočitev v Kalkuti.
9 dan Kalkuta / Howrah
Po zgodnjem zajtrku, začnemo turo po
Kalkuti in njeni okolici: hiša Mati Tereze,
Victoria Memorial, Tipu Sultan Masjid,
Barabazar Market, Nakhoda Masjid, Howrah
Bridge. Nadaljujemo za ogled Belur Matha
in se nato z ladjico odpravimo na obisk
Dakshineswar Kali templja. Ob koncu

dneva se vrnemo v center Kalkute, kjer
se na ulici The Park street povečerjamo
in se pozabavamo. Povratek v hotel in
nočitev v Kalkuti.
10 dan Kalkuta / North
Bawali
Po zajtrku se odpravimo na tržnico New
Market, kjer si nakupimo spominkov in si
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ogledamo ves vrvež trgovanja. Še pred
poldnevom se odpravimo odpeljemo na
kosilo (opcijsko) na podeželje (North Bawali)
v zelo posebno restavracijo in »hotel«.
Posebnost je v tem, da je vse skupaj več
stoletij staro posestvo, ki se počasi spreminja
v turistični objekt, vse skupaj pa se obnavlja
in ohranja v slogu izpred več stoletij. Na poti
do tja in nazaj, pa nas čaka še nepozabna
izkušnja kalkutskega podeželja. Zvečer
povratek v Kalkuto kjer se zopet družimo
na ulici The Park street. Povratek v hotel in
Nočitev v Kalkuti.

11 dan Kalkuta / Piali

Po zajtrku se zopet odpeljemo na zelo
poseben kraj na podeželju Kalkute, in sicer na
obisk šole za dekleta Piali Ashar Alo schoolv
kraju Piali, ki sta jo ustanovila indijec Anup
in slovenka Mojca. Verjamemo, da nas obisk
ne bo pustil ravnodušne, saj bomo spoznali,
kaj lahko človešla volja, kjub pomanjkanju
denarja ustvari. Zgodaj popoldne povratek v
Kalkuto in prosto za druženje, sproščanje in
nakupe. Nočitev v Kalkuti.

12 dan Kalkuta – Polet
domov

(Zgodnji) zajtrk. Odjava iz hotela in prosto
dopoldne ali vožnja do letališča in povratek
domov (odvisno od urnika poleta).
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12. ZLATI TRIKOTNIK, VARANASI,
KALKUTA IN ANDAMANI
Nepozabnih

19dni

Odhodi:

18 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

» DOLŽINA POTOVANJA: 18 noči / 19 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

PROGRAM
1 dan Polet v Indijo – Delhi
Zbor na odhodnem letališču in polet v Delhi.
2 dan Delhi
Prihod v Delhi. Na letališču nas pričaka privatni
avtobus, ki nas odpelje proti Delhiju kjer takoj
začnemo z ogledom. Ogledali si bomo: Connaught
place, Parliament house, Sansad Bhavan, India
gate, itd… (vmes postanek za zajtrk – opcijsko). Pot
nadaljujemo proti hotelu, kjer se namestimo in si
privoščimo kratek oddih. V nadaljevanju dneva si
ogledamo: Old Delhi, mošejo Jama Masjid, Chandi
Chowk, itd. Ponovni povratek v hotel in večerja. Pred
spanjem pripravimo vso prtljago, ki jo ne potrebujemo
zjutraj, saj jo bomo predali na avtobus za naslednji
dan, ki nas bo že čakal v Jaipurju. Nočitev v Delhiju.
3 dan Delhi / polet v Jaipur /
Ajmer / Pushkar
Iz hotela se odpeljemo na letališče, da ujamemo
najzgodnejši polet v Jaipur.
Na letališču v Jaipurju nas pričaka avtobus, ki nas
popelje proti Pushkarju. Na poti se ustavimo za ogled
mesta Ajmer. Po ogledu, pot nadaljujemo proti mestu
Pushkar, kjer si bomo ogledali tempelj Savitri in samo
mesto.
Prijava v hotel in prost preostanek dneva. Večerja.
Nočitev v mestu Pushkar.
4 dan Pushkar / Amber Palace /
Jaipur
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo nazaj proti Jaipurju
in direktno na ogled palače Amber. V nadaljevanju
dneva sledi ogled mesta Jaipur: Hawa Mahal, Jantar
Mantar, itd. Nastanitev v hotelu in večerja. Nočitev v
mestu Pushkar.
5 dan Jaipur / Fatehpur Sikri /
Agra
Po zgodnjem zajtrku se z avtobusom odpravimo
proti mestu Agra. Na poti se ustavimo za ogled mesta

Fatehpur Sikri: Panch Mahal, itd. Popoldanski / večerni
prihod v mesto Agra. Namestitev v hotelu in prost
preostanek dneva. Večerja.
6 dan Agra / Taj Mahal / Delhi /
Let v Varanasi / Varanasi
Vstanemo še pred zoro, da si lahko Taj Mahal ob
sončnem vzhodu ogledamo v vsej svoji veličini. Po
ogledu vrnitev v hotel in zajtrk. Po kratkem počitku
se opravimo na ogled trdnjave Agra fort. Popoldne
povratek v Delhi, kjer ujamemo zadnji polet v
Varanasi. Namestitev v hotelu in večerja. Nočitev v
mestu Varanasi.
7 dan Varanasi
Po zajtrku začnemo s turo po mestu samem, ko
si bomo ogledali: Sarnath, Dharmarajika stupa,
Dhamekh stupa, Ahoka pillar, itd. Po ogledu samem
bomo imeli čas še za samostojno ali skupinsko
raziskovanje mesta. Nočitev v mestu Varanasi.
8 dan Varanasi / let v Kalkuto /
Kalkuta
Vstanemo pred sončnim vzhodom saj bomo le tega
pričakali na ladjicah na reki Ganges in si Varanasi
ogledali iz druge perspektive. Vrnitev v hotel in zajtrk.
Po zajtrku prosto do odhoda na letališče, ko nas čaka
polet v Kalkuto. Ob prihodu v Kalkuto nas pričaka
avtobus, ki nas odpelje do hotela. Namestitev v hotelu
in prost preostanek dneva. Večerja. Nočitev v Kalkuti.
9 dan Kalkuta / Howrah
Po zgodnjem zajtrku, začnemo turo po Kalkuti in njeni
okolici: hiša Mati Tereze, Victoria Memorial, Tipu Sultan
Masjid, Barabazar Market, Nakhoda Masjid, Howrah
Bridge. Nadaljujemo za ogled Belur Matha in se nato z
ladjico odpravimo na obisk Dakshineswar Kali templja.
Ob koncu dneva se vrnemo v center Kalkute, kjer se na
ulici The Park street povečerjamo in se pozabavamo.
Povratek v hotel in nočitev v Kalkuti.

10 dan Kalkuta / North Bawali
Po zajtrku se odpravimo na tržnico New Market,
kjer si nakupimo spominkov in si ogledamo ves
vrvež trgovanja. Še pred poldnevom se odpravimo
odpeljemo na kosilo (opcijsko) na podeželje (North
Bawali) v zelo posebno restavracijo in »hotel«.
Posebnost je v tem, da je vse skupaj več stoletij staro
posestvo, ki se počasi spreminja v turistični objekt,
vse skupaj pa se obnavlja in ohranjanv slogu izpred
več stoletij. Na poti do tja in nazaj, pa nas čaka še
nepozabna izkušnja kalkutskega podeželja. Zvečer
povratek v Kalkuto kjer se zopet družimo na ulici The
Park street. Povratek v hotel in Nočitev v Kalkuti.
11 dan Kalkuta / Piali
Po zajtrku se zopet odpeljemo na zelo poseben kraj
na podeželju Kalkute, in sicer na obisk šole za dekleta
Piali Ashar Alo schoolv kraju Piali, ki sta jo ustanovila
indijec Anup in slovenka Mojca. Verjamemo, da nas
obisk ne bo pustil ravnodušne, saj bomo spoznali,
kaj lahko človešla volja, kjub pomanjkanju denarja
ustvari. Zgodaj popoldne povratek v Kalkuto in prosto
za druženje, sproščanje in nakupe. Nočitev v Kalkuti.
12 dan Kalkuta / let v Port Blair
(Andamani) / otok Havelock
(Andamani)
Zgodnji zajtrk in odjava iz hotela ter odhod na letališče za polet do Andamanskih otokov (Port Blair)
.Po prihodu na letališče Port Blair se s trajektom
odpravimo na manjši otok Havelock, kjer se namestimo v hotelu ali bungalovih. Prosto popoldne. Nočitev
na otoku Havelock.
13 dan Otok Havelock (Andamani)
Zajtrk. Prost dan za oddih in kopanje ali samostojno
ali skupinsko raziskovanje (skupinski izlet – opcijsko)
otoka in njegovih plaž. Nočitev na otoku Havelock.
14 dan Otok Havelock (Andamani)
Zajtrk. Prost dan za oddih in kopanje ali samostojno
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ali skupinsko raziskovanje (skupinski izlet – opcijsko)
otoka in njegovih plaž. Nočitev na otoku Havelock.
15 dan Otok Havelock (Andamani)
Zajtrk. Prost dan za oddih in kopanje ali samostojno
ali skupinsko raziskovanje (skupinski izlet – opcijsko)
otoka in njegovih plaž. Nočitev na otoku Havelock.
16 dan Otok Havelock (Andamani)
Zajtrk. Prost dan za oddih in kopanje ali samostojno
ali skupinsko raziskovanje (skupinski izlet – opcijsko)
otoka in njegovih plaž. Nočitev na otoku Havelock.
17 dan Otok Havelock (Andamani)
Zajtrk. Prost dan za oddih in kopanje ali samostojno
ali skupinsko raziskovanje (skupinski izlet – opcijsko)
otoka in njegovih plaž. Nočitev na otoku Havelock.
18 dan Opcija A: Havelock / Port
Blair ( Kalkuta – Polet domov )
Po zgodnjem zajtrku se trajektom odpravimo s
Havelocka na letališče v Port Blair, ter z letalom preko
Kalkute poletimo domov. (OPCIJA / A – zavisi od
termina odhoda in trajektnih / letalskih povezav)
18 dan Opcija B: Havelock / Port
Blair ( Kalkuta – Polet domov )
Po zgodnjem zajtrku se trajektom odpravimo
s Havelocka v Port Blair. Prost dan za ogled in
raziskovanje mesta Port Blair. Nočitev v mestu Port
Blair. (OPCIJA / B – zavisi od termina odhoda in
trajektnih / letalskih povezav)
19 dan Port Blair / Kalkuta – Polet
domov
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo letališče v Port
Blair, ter z letalom preko Kalkute poletimo domov.
(OPCIJA / B – zavisi od termina odhoda in trajektnih
/ letalskih povezav)
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O HIŠI POTOVANJ

Skupinska potovanja

Isti programi različne prilagoditve. Tako nekako bi se lahko glasil eden izmed naših sloganov.
Vsi naši programi so prvenstveno
prilagojeni večjim skupinam z vodnikom,
in tudi osnovne kalkulacije so narejene
na minimalno število potnikov v skupini
(14 do 20 oseb – odvisno od destinacije).
Vendar nikakor ne zanemarjamo ostalih
naših strank: družine z manjšimi otroki,
manjše skupine, individualni potniki, itd.
Tako imamo vodenje predvideno že
za skupine od 5 – 7 potnikov ( odvisno od destinacije ), prilagojene programe za družine z manjšimi otroki,
prilagojene programe za starejše in
osebe s posebnimi potrebami, itd.
Skupinska potovanja z
otroki

Kot že napisano, posvečamo posebno skrb našim malim potnikom.
Tako je več kot polovica naših programov primerna za potovanje z manjšimi
otroki, po drugi strani pa tudi pripravljamo posebne programe, na kar največ
naših destinacijah, za katere bodo razpisani datumi, ki bodo najbolj primerni
prav za naše najmlajše in njihove starše.
Poslovna potovanja

V vsej naglici, ki jo danes doživljamo
v poslovnem svetu, si je včasih nemogoče vzeti čas in se še dodatno
obremenjevati z rezervacijo hotelov, letalskih kart, rezervacijo vozil in podobno.

Zato smo tu mi, da vam pomagamo,
in da vam z mrežo naših partnerjev po
svetu ponudimo najbolj optimalen servis, ki ga potrebujete na vašem poslovnem potovanju.
Individualna potovanja

Zapisali smo že: isti programi,
različne
prilagoditve.
In tako tudi mislimo. Tako se lahko
odločite za individualno potovanje
( do 4 osebe ) po našem programu.
Pri vseh aranžmajih, ki jih štejemo
za individualne, imate na določenih
destinacijah že vključen privatni
prevoz s šoferjem in lokalne vodnike, ki delujejo pod našim okriljem.
Ravno tako hotele in vodene oglede.
Edino kar izpustite, je naš hišni vodnik in več ljudi s katerimi bi potovali.
Vsi servisi in ostale ugodnosti, pa so lahko enaki, kot na potovanju v skupini.
Seveda pa nam lahko zaupate vaše želje
in program popolnoma prilagodimo vam.
Kraljevski tretma

Pravijo: kupec je kralj.
In naše stranke so za nas kraljice in kralji.
A kraljevski tretma, ki ga ponujamo, je končna pika na “I”
vašim
željam
in
potrebam.
Tako, da: če želite biti nastanjeni v
posebnih hotelih z nadstandardno namestitvijo , želite imeti na poti posebno
udobje, leteti v višjem razredu, imeti na
poti lastnega šoferja in višji razred avtomobila, ter potrebo po osebnem strežniku in asistentu, ali pa če imate kakšno

mobila, ter potrebo po osebnem strežniku in asistentu, ali pa če imate kakšno
popolnoma drugo posebno željo, je za
vas naš “Kraljevski tretma” prava izbira.
Omejitev praktično ni. Meja
je lahko le lastna domišljija.
Invalidom prijazna
potovanja

MICE

M – meetings – poslovna, gospodarska
srečanja
I – incentives – motivacijska potovanja
C – congresses / conventions – kongresi,
konvencije
E – exhibitions / events – razstave, sejmi
/ prireditve
Tisti, ki se ukvarjajo s to hitro se razvijajočo
turistično dejavnostjo že vedo za kaj gre.
Glede na naše izkušnje, ki jih imamo
preko naše blagovne znamke IndoEuropean Travels, in preko katere delujemo
v Indiji za indijski trg in klientelo, smo
si nabrali ogromno izkušenj v tej branži
in menimo, da smo pravi naslov za vas.

Zavedamo se, da so med nami ljudje, ki imajo omejitev v svoji mobilnosti in gibalnih sposobnostih,
imajo pa prav tako željo potovati.
Zato smo pripravili kar nekaj programov, ki so prilagojeni tovrstnim
strankam. In smo na to ponosni, saj
želimo, da gredo z nami na potovanje tudi oni, in da omejena gibalna Letalske karte
sposobnost ni ovira za potepanje po Ste si že sami organizirali počitnice,
svetu. Sploh pa ne v današnjem času. potovanje ali poslovno potovanje
Starejšim prijazna
in potrebujete le pomoč pri rezerpotovanja
vaciji ali rezervacijo letalske karte.
Leta
niso
pomembna,
pra- Potem ste na pravem naslovu.
vi pregovor in neka stara pesem. Glede na mrežo partnerjev, ki jih imaIn s tem se v naši hiši popolnoma strinjamo. mo, vam uredimo najbolj ugodne in
Zato vedno pravimo, da ni pomem- optimalne lete in letalske povezave.
bna kakšna je starost potnika, Hotelske rezervacije in
pomembna je želja po novem, ostale nastanitve
po življenju, po potovanjih… Pot je začrtana, letalske karte so rezerA smo vseeno pripravili programe, virane, a potrebujete nastanitev.
ki so še posebej prilagojeni stare- Hotel z določenim številom
jšim, ki si želijo morda malo več zvezdic, bungalov, apartma, kočo
časa za določene oglede, malo manj na plaži, sobo v hostlu, itd., itd.
zgoščenosti v potovanju samem, in Z mrežo partnerjev, ki jo imamo po
pa morda družbe svojih vrstnikov. celem svetu, vam najdemo najboljšo opcijo nastanitve, ki si jo želite.
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