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DELHI-AGRA-DŽAJPUR in
VARANASI, KHAJURAHO, LUCKNOW ter GWALIOR
Indija je podkontinent z najhitreje rastočim prebivalstvom na svetu. Dežela, ki z eno nogo sloni na tradiciji, a
z drugo je usmerjena v najmodernejši svet tehnologije, v svetlo prihodnost. Indija je mozaik kontrastov,
dežela, kjer lahko pričakujete nepričakovano. Domačini pravijo, da pri njih lahko dobite vse, ali kot pravijo
Angleži: »You name it, we have it!« Brezkončne ravnice in strma Himalaja, zastrašujoča revščina in beda na
eni, bajna bogastva na drugi strani. Radžastan je še vedno dežela maharadž in zagotovo se boste tudi vi
počutili tako. Potovanje sledi znanemu indijskemu zlatemu trikotniku, kateremu smo dodali še nekaj
zgodovinsko in kulturno najpomembnejših krajev kot so večni in sveti Varanasi, erotični Khajuraho ter
kulturna prestolnica: Lucknow. Vključili smo večino turističnih znamenitosti in kulturnih spomenikov, ki jih je
UNESCO zaradi pomembnosti vzel pod zaščito. Indijo je najlepše doživeti iz razkošja hotelov s 5*****, pri tem
pa vendar doživeti utripe mest in se dotakniti njihovega načina življenja, pa čeprav zgolj kot radovedni
opazovalec. Indija je resnično dežela kontrastov, ki jo je treba videti vsaj enkrat v življenju.
PROGRAM POTOVANJA
1. DAN: LJUBLJANA/MARIBOR – ZAGREB - NEW DELHI
Prevoz potnikov iz Ljubljane/Maribora na letališče v Zagrebu, od koder bomo opoldne poleteli proti
Varšavi in takoj zatem proti New Delhiju, kamor bomo prispeli naslednji dan ob 5. uri zjutraj.
2. DAN: NEW DELHI
Po pristanku in opravljenih formalnostih prevoz do hotela, kjer bo zajtrk. Sledil bo ogled velemesta, mesta
kontrastov in velikih razlik med bogatimi in revnimi. Kot glavno mesto tako velike in številne države ima
Delhi veliko za pokazat, zato bomo ogled razdelili na dva dela: nekaj znamenitosti si bomo ogledali prvi
dan in preostale zadnji dan v Indiji. Ogledi prvega dne bodo nekoliko lahkotnejši. Pričeli bomo s templjem
Akshardham, ki velja za eno glavnih znamenitosti v Delhiju. Sestavlja ga 234 lepo izklesanih stebrov, devet
dodelanih kupol, 20 pravokotnih zvonikov in preko 20.000 skulptur. Tudi Lotusov tempelj, posvečen šele

leta 1986, je postal mestna znamenitost. Današnji ogled bomo končali na lepo urejeni tržnici na prostem:
Dilli Haat, ki deluje pod pokroviteljstvom turistične organizacije in kjer lahko najdete vse: od oblačil, hrane
do spominkov. Popoldne prevoz do hotela, nastanitev in prosto popoldne za počitek. Večerja v hotelu
(Z,V).
3. DAN: DELHI – LUCKNOW
Dopoldne bomo zapustili glavno mesto in se podali proti zvezni indijski državi Utar Pradeš in mestu
Lucknow, kamor bomo prispeli v popoldanskih urah. Mesto je znano pod imenom Zlato mesto Indije,
nekateri ga imenujejo celo Konstantinopel vzhoda, kjer so številne mošeje, imambare, palače in paviljoni
ter prelepi vrtovi. V patriotskem mestu se je zgodil upor proti Angležem in prebivalci so bili od nekdaj zelo
aktivni v boju za neodvisnost Indije. Mesto je tudi sicer kulturna prestolnica dežele, znana po plesih in
glasbi. Po prihodu v mesto, nastanitev v hotelu in preostanek dneva prosto v prelepem hotelskem
kompleksu. Večerja in nočitev (Z,V).
4. DAN: LUCKNOW
Današnji dan bo namenjen ogledom najpomembnejših kulturnih spomenikov v mestu. Obiskali bomo
veliko imambaro: ogromen kompleks, ki ga je dal zgraditi Asaf-ud-Daula leta 1784. Znotraj kompleksa se
nahaja tudi velika mošeja Asfi, labirint in stopničasti vodnjak. Sledil bo ogled velike mošeje, Jama Masjid,
ki jo je pričel graditi šah Mohamed Ali leta 1839 in jo je po negovi smrti dokončala negova žena, kraljica
Malika Jahan Sahiba. Za ljubitelje umetnosti bo zanimiv ogled galerije slik Hussainabad, ki velja za eno
najstarejših v Lucknowu. Znamenitost mesta je tudi urni stolp, zgrajen leta 1881. V višino meri 67 m in
arhitektura vsebuje viktorijanske in gotske poteze. Za konec si bomo ogledali še palači Roomi Darwaza in
Dilkusha, zgrajeni v angleškem baročnem slogu. Večerja in nočitev v hotelu (Z,V).
5. DAN: LUCKNOW – VARANASI
Dopoldne bomo zapustili kulturno prestolnico in se napotili proti svetemu mestu Varanasi, znanim tudi
pod drugim imenom: Benares ali Kashi. Velja za eno najstarejših stalno naseljenih mest na svetu, saj je
zgodovina mesta stara preko 5000 let. Za Indijce je Varanasi sveto mesto, mesto številnih templjev, mesto
učenosti in številnih vernikov. Nahaja se na levem bregu reke Ganges v zvezni državi Utar Pradeš in velja
za hinduistično, budistično, džainistično in senthujsko sveto mesto. Po prihodu v mesto nastanitev v
hotelu, prosto do večerje. Nočitev (Z,V).
6. DAN: VARANASI
Zjutraj se bomo podali na reko Ganges in z ladjice opazovali dogajanje na obali svete reke. Stopnišča, ki
vodijo proti reki, imenovani ghati, so vsak dan prepolna vernikov. Najbolj znana ghata sta Manikarnika in
Harishchandra, ki nista znana le po tem, da verniki zahajajo tja na očiščenje, ki ga opravijo v reki, pač pa
tudi za sežiganje pokojnikov, čigar ostanke po končanem sežigu stresejo v reko. Hindujci namreč verujejo,
da bo kdorkoli umre v Varanasiju in ga kremirajo na bregovih reke Ganges in nato njegove posmrtne
ostanke posipajo v sveto vodo, dosegel odrešitev. Nato bo sledil ogled mesta. Kako staro je mesto govori
dejstvo, da je bil Varanasi že staro mesto, ko je nastal antični Rim in cvetoče trgovsko središče, ko je sem
prispel Buda. Obiskali bomo tempelj Bharat Mata, v katerem se nahaja velik relief Indije narejen iz
marmorja. Sledil bo ogled hindujske univerze, znotraj katere se nahaja umetnostna galerija, in mošeje
mogulskega imperatorja Aurangazeba. Popoldne se bomo z rikšami popeljali po mestu in obiskali Sarnath,
staro šolo učenosti. Za konec si bomo ob sončnem zahodu na bregovih reke ogledali še ceremonijo Aarti,
ki se odvija na bregovih reke Ganges. Večerja in nočitev v hotelu (Z,V).

7. DAN: VARANASI – KHAJURAHO
Zjutraj bomo zapustili najbolj sveto indijsko mesto in se podali na pot proti še enem zanimivem kraju:
legendarnem Khajurahu, znanem po prekrasnih templjih, morda najlepših v celotni Indiji, čigar zidove
krasijo prekrasni in najbolj erotični reliefi. Templji so bili zgrajeni za času dinastije Chandelas v 10. in 11.
stoletju. Kasneje so bili templji zapuščeni in prerasel jih je gozd, vse dokler jih ni ponovno odkril leta 1838
britanski kapitan Burt. Celoten kompleks s templji je danes pod zaščito UNESCA in Khajuraho je danes
eden od najbolj obiskanih turističnih destinacij v Indiji. Popoldne prihod v hotel, nastanitev in prosto do
večerje. Nočitev (Z,V).
8. DAN: KHAJURAHO – ORCHA - GWALIOR
Dopoldne si bomo ogledali prekrasni tempeljski kompleks v mestu Khajuraho. Med najpomembnejšimi
templji, ki jih bomo obiskali so: Chaunset Yogini Kali tempelj, Bharatji oziroma Chitragupta tempelj,
Mahadev, Nandi in Vishvanath ter Paracvanath in Javeri. Po ogledih bomo pot nadaljevali proti mestu
Gwalior in se na poti ustavili za ogled trdnjave v kraju Orcha, zgrajene konec 16. stoletja. Kdor bo želel se
bo lahko povzpel na razgledno točko Uth Khana, od koder je prelep razgled nad celotnim mestom, v
katerem je veliko templjev in grobnic nekdanjih kraljev oziroma radž. Popoldne bomo pot nadaljevali do
zgodovinskega mesta Gwalior, ki ga je ustanovil kralj Surajesan in ki je znano po številnih templjih in
palačah. V mestu se je rodil znani indijski glasbenik Tansen in v njegov spomin vsako leto pozimi
organizirajo kulturni festival. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev (Z,V).
9. DAN: GWALIOR – AGRA
Dopoldne si bomo mesto Gwalior ogledali. Pričeli bomo s trdnjavo na hribu, ki datira v 10. stoletje. Danes
je od nekdanje trdnjave ostalo obzidje in dve palači, Man Mandir in Gujari Mahal, postavljeni v 15. in 16.
stoletju. V slednji je danes arheološki muzej. Ogledali si bomo tudi netipičen hindujski tempelj Telika,
posvečen Šivi, Višnuju in Matrikasu ter tempelj Sas Bahu. Sledil bo ogled palače Jai Vilas ter Tansenovega
mavzoleja. Okrog poldneva bomo končali z ogledi znamenitosti Gwaliora in se podali proti Agri, kjer se
nahaja najlepši spomenik ljubezni na svetu: Tadž Mahal. Postaviti ga je dal šah Jahan svoji drugi ženi,
Mumtaz Mahal, ki je umrla ob porodu leta 1631. Vladar je bil tako žalosten, da je čez noč osivel. Spomenik,
ki je postal simbol Indije in večne ljubezni, pa je danes pod zaščito UNESCA. Gradnja tega najlepšega
templja v Indiji je trajala 22 let in gradilo ga je preko 20.000 delavcev iz Indije in osrednje Azije. Glavni
arhitekt Isa Khan je bil iz Širaza v Perziji. Sledil bo ogled trdnjave v Agri, ki jo je dal postaviti vladar Akbar
leta 1565 in je šahu Jahanu služila kot palača. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev (Z,V).
10. DAN: AGRA – FATEHPUR SIKRI - DŽAJPUR
Po zajtrku se bomo podali proti Džajpurju in se na poti ustavili še v mestu Fatehpur Sikri, ki je bilo glavno
mesto mughalske kraljevine. Nekoč slavno mesto je propadlo zaradi pomanjkanja vode kmalu po smrti
vladarja Akbarja. Ogledali si bomo najlepše arhitektonske znamenitosti mesta, kot je mošeja Jama Masjid,
prelepa palača Buland Darwaza in petnadstropna palača Panch Mahal, narejena iz peščenjaka,
kombinacija hindujske in muslimanske arhitekture. Po ogledih bomo pot nadaljevali proti Radžastanu in
mestu Džajpur. Popoldne prihod v eno najlepših mest v Indiji, imenovano tudi roza mesto, zaradi roza
barve. Skoraj vse fasade zgradb so pobarvane s to značilno barvo, ki je povezana z gostoljubjem
Radžastana. V mestu so številne palače in nekoč je bilo mesto v celoti obdano z mogočnim mestnim
obzidjem. Popoldne se bomo ustavili v mestu Sanganeru, ki je znan po izjemnih tekstilnih izdelkih in pa

džainističnem templju Shri Digamber, ki velja za enega najlepših templjev v deželi in datira v 10. stoletje.
Večerja in nočitev v hotelu (Z,V).
11. DAN: DŽAJPUR
Današnji dan bo namenjen odkritju Džajpurja in okolice. Kraljevsko mesto je ustanovil veliki vladar in
astronom Maharaja Jai Singh II. Dopoldan se bomo podali do trdnjave Amber, ki je bila glavna trdnjava,
vse dokler se prestolnica ni preselila v Džajpur. Trdnjava je zgrajena iz belega marmorja in rdečega
peščenjaka in je nekoč odsevala na gladini jezera pred trdnjavo. Sledilo bo srečanje s sloni, ki velja za eno
največjih turističnih atrakcij v Džajpurju. Gledali in uživali boste v tem, kako domačini lepo skrbijo zanje:
jih hranijo, kopajo in negujejo ter se igrajo z njimi. Popoldne bo sledil ogled mesta: obiskali bomo palačo
lokalnega maharadže v središču mesta, ki je zanimiva mešanica radžastanske in mughalske arhitekture.
Ogledali si bomo še znameniti Jantar Mantar, največji observatorij od petih, ki jih je dal zgraditi Jai Singh
leta 1728 ter znano Palačo vetrov ali Hawa Mahal iz leta 1799, ki so jo postavili za dvorne dame.
Preostanek dneva bo prost ali pa se boste odločili za tisto, po čemer je Džajpur še kako znan: nakupe.
Večerja in nočitev (Z,V).
12. DAN: DŽAJPUR – NEW DELHI
Zjutraj bomo zapustili mesto Džajpur in Radžastan in se podali nazaj v New Delhi, kamor bomo prispeli
okrog poldneva in si popoldne ogledali še nekaj znamenitosti v glavnem mestu. Ogledali si bomo
znameniti minaret Qutab Minar (UNESCO), ob katerem stoji železen steber, star več kot 1500 let. Pri
ostalih znamenitostih pa se bomo zgolj ustavili za razlago in kak posnetek. To pa so: Raj Ghat, kjer so
kremirali Mahatmo Gandija leta 1948, Rdeča trdnjava (UNESCO), ki jo je dal postaviti šah Jahan leta 1638,
mavzolej, kjer je grobnica Humayuna (UNESCO), ki jo je dala zgraditi njegova žena devet let po njegovi
smrti. Postanek bo tudi pri največji mošeji v Indiji Jama Mashid, zadnji arhitektonski biser šaha Jahana.
Naslednji postanek bo pri Vratih Indije, slavnem slavoloku, imenovanem India Gate, visokem 42 metrov,
na katerem so zapisana imena 85.000 padlih indijskih vojakov leta 1919. V neposredni bližini je
predsedniška palača Rashtrapati Bhawan, ki je bila nekoč palača angleškega guvernerja in pa zgradba
parlamenta. Nato se bomo odpeljali do hotela, nastanitev, večerja in nočitev (Z,V).
13. DAN: NEW DELHI – VARŠAVA – ZAGREB
Jutranji prevoz na letališče in ob 7. uri bomo poleteli proti Evropi. Samo še kratek let do Zagreba, kjer
bomo pristali ob 17. uri. Sledil bo prevoz do Ljubljane / Maribora.

ROK ZA PRIJAVO: NAJKASNEJE do 15.12 2022 oziroma do zapolnitve prostih mest.

CENA: 3.190 EUR pri najmanj 25 plačanih potnikih

CENA VKLJUČUJE: prevoz iz Ljubljane/Maribora do letališča v Zagrebu in nazaj, letalsko karto na relaciji
Zagreb-Varšava-New Delhi in nazaj, vse letališke, varnostne in RSF takse, (ki na dan 22.8.2022 znašajo
450 EUR), bivanje (vključno z zadnjo nočjo) na osnovi polpenzionov v hotelih* 5***** v dvoposteljnih
sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 890 EUR), vse prevoze, oglede in vstopnine po programu,
angleško govoreče lokalne vodnike, slovensko vodenje, nezgodno zavarovanje potnikov, organizacijo
potovanja in DDV.

CENA NE VKLJUČUJE: elektronske vize (30 EUR), morebitnih napitnin za vodnike in voznike.

CENA pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša 3.290 EUR, pri najmanj 15 plačanih potnikih znaša 3.490 EUR
in pri najmanj 10 plačanih potnikih znaša 3.690 EUR.

*Izbrali smo hotele s 5*****. Nekateri hoteli so tudi s šarmom. Le hotel v kraju Gwalior ima 4**** in je
najboljši v mestu.

