Cesta do Indie a Bhútánu - program zájezdu

Okruh po nejkrásnějších místech Bhútánu a severní Indie s návštěvou farmářů, bio farmou Tulsi
čajů a bio čajové zahrady v západním Bengálu.

1. den
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Přílet do Dillí , po uvítání zástupcem naší partnerské organizace na letišti vás řidič odveze k
ubytování do hotelu. Okružní jízda Dillím.
Hotel 4*

2. den
Prohlídka Agry bývalého centra mughalského císařství a střediska velké moci a slávy.
Pokocháte se prohlídkou světoznámého Taj Mahalu (UNESCO), nesmrtelného památníku lásky
z bílého mramoru. Byl postaven císařem Šáhdžahánem na paměť jeho manželky Mumtaz
Mahal. Navštívíte také Agerskou pevnost (UNESCO) a nedalekou Sikandru, kde je mauzoleum
nejmocnějšího mughalského císaře Akbara. Poté odjezd směr Delhi.¨

Hotel 4*

3. den
Snídaně, podle času prohlídka starého Dillí. Odpoledne odlet do Udaipuru. Transfer do hotelu
Hotel 4*

4. den
Snídaně, pojedete kousek za Udaipur cca. 30 min a návštíváte chrámový komplex Eklingji .
Více než 100 hinduistických chrámu - posvátné místo zasvěcého bohu Vishna. Poté navštívíte
vesnici Nagda , která je známá jako původní hlavní město kralovské dynastie Mewar - která
stále existuje a odpoledne návštívíte palác ,kde rodina kralovská rodina stále žije.
Odpoledne návštěva města Udaipuru, které je přezdívané jako Benátky Indie , leží na 5
jezerech. Možná náš navštíví udaipurský princ.
Hotel 4*

5. den
Snídaně, možnost individuální prohlídky města, nákupy. Transfer na letiště a odlet do
Varanasi.
Hotel 4*

6. den
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Snídaně, brzké vstávání na východ slunce na projíždku na lodi po Ganze , kde budete svědci
místních rituálu, procházka starým městem . Poté navštívite oblast 10 km severně od Varanásí
-Sarnath jedno z nejvíce důležitých míst pro buddhisty-kde Buddha dle tradice poprvé přednesl
své učení . přesun do Varanasi. Následně prohlídka starého města , návšteva chrámu Durga
-známý jako opíčí chrám. Večer zažijite magický obřad uzavíraní Gangy -Aarti ceremony.

Hotel 4*

7. den
Snídaně, prohlídka biofarmy, návštěva políček s Tulsi čajem, oběd z biosurovin, ochutnávka
čajů, setkání s farmáři.

Ubytování na farmě.

8. den
Snídaně, transfer na letiště a odlet do Siliguri. Výlet.
Hotel 4*

9.den
Návštěva bio čajové zahrady, setkání s čajovým mágem a zakladatelem prvních bio čajů
v Indii. Ochutnávky čajů. Ubytování.

10. den
Snídaně, odlet do Bhutanu.

Přílet do Para . Let a přístání v Bhútánu je speciální zažitek sám o sobě. Po příletu vyzvednutí
na letišti bhútánským reprezentantem , který Vás doprovodí na oběd. Odpoledne prohlídka Ta
Dzong (národní muzeum) , návšteva chrámu Rinpung Dzong , kde se dozvíte o jeho
mimořádné historii. Poté transfer do hlavního města Thimphu , kde navštívíte Trashichhodzong
-sídlo vlády a poté transfer do hotelu .
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Hotel Ramada 4* www.ramadabhutan.com nebo podobný

11. den
Snídaně, dopoledne prohlídká dalších zajímavostí v Thimphu : Národní památník Chorten,
Buddha point , takin mini zoo, pošta a muzeum folkloru poté cestou do Punakhy zastávká v Do
Chula Pass(3050m.n.m.) , kde jsou nádherné výhledy na Himalaje. Mužete si udělat krásné
fotky a vychutnat speciální bhutánký čaj. U Druk Wangyal Chotens (památník se 108
náboženkými budovamy) vás průvodce zasvětí do bhútánských spirutalních a uměleckých
tradic. RKPO Green Resort 4* http://www.rkpogreenresort.com/ nebo podobný

12. den
Snídaně, návštívite krasný chrám Khamsum yulley chorten , ktery Vam prinese spoustu
pozitivni energie. Po obede navstivite Punakha Dzong - v prekladu palac stesti. Dzong ná
nejhezčí polohu ze všech bhutanských pevností na soutoku dvou řek - řeka Matka a řeka Otec.
Dzong má 21 chrámu a žije zde cca. 300 mnichů.

Speciální rituál mnichů jen pro naši skupinu požehnaní zdraví, štestí. Navštivíte klášter Chimi
Lhaklang-známý penisový klášter , který byl postaven na poctu znameho buddhistickému
mnichovi -Divine Mad Monk. Poté zpět do Para. Tashi Namgay Resort 4* http://www.tashinam
gayresort.com/
nebo
podobný

13. den
Snídaně, trek cca. 2 hodiny (za priplatek lze absolvovat na oslovi) do klastera Taktshang znamé
jako Tygří hnizdo , navštívit tento klášter je sen každého buddhisty. Poté navštívíte Kyichu
chram - jeden z nejstarších buddhistických chrámu na světě ze 7.století , který nechal
vybudovat Tibetský kral - nechal jich postavit 108 a zachovali se jen 3. Dva v Bhutanu a jeden v
Tibetu. Následně navětívíte authentickou bhutánskou farmu a uvidíte jak farmáři žijí . Večer
uvidíte bhutánskou kulturní show.
Tashi Namgay Resort 4* http://www.tashinamgayresort.com/

14. den
Snídaně, transfer na letiště . Na letišti dostane speciální požehnání na cestu.
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15.den
Přílet

Cena zahrnuje :
- ubytování se snídaní (Indie)
- ubytovaní a plnou penzi snídaně, oběd, večeře v Bhútánu
- doprovod anglicky mluvicí průvodce a dr.Freje po celou cestu
- vstupy do zmíněných památek
- denní turistickou taxu
- bhútánské vízum
- neomezena konzumace vody během výletu (Bhútán)
- transfery, výlety
- návštěvu biofarmy, oběd
- návštěvu čajové zahrady, setkání s místními sběrači a ochutnávku čajů
- výlet v Bengálsku
- povídání o zdraví v průběhu cesty, případně strečink podle možností

Cena nezahrnuje:
- letenky
- zdravotní pojištění
- vízum do Indie , zařizujeme za poplatek 1600 Kc /osoba
- zdravotní pojištění
- speciální rituál v klášteře , platí se na místě cca. 15 USD/osoba

Cena:
70 588,-Kč (26900,-Kč Indie +31 488 Kč Bhútán+ letenky: přelety cca 12200Kč)

osoba za program ve dvojlužkovém pokoji

Není v ceně:
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Dálková letenka Praha-Delhi-Praha cca. 13 500 Kc /letenka

10180,- Kč/příplatek za jednolůžkový pokoj

Termín: jaro 2021

Přihláška a dotazy: mail : advana@advana.cz

Zájezd je připraven ve spolupráci MUDr. Freje s CK Ocean Luxury Travel.

Mám zájem o cestu do Bhútánu a severní Indie:
{mosforme 3}
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