
 

 

Čari jogijske Indije          15 dni 
 

8.11. – 22.11.2014 | letalo | hoteli 3*                          Cena po osebi: 1.950 EUR                            
                             (min. 20 oseb)

        

                                                            

                            Posebna ponudba: 1.869 EUR        
                                               (za prijave do 28.5.2014)    
                                         

                                    Posebna ponudba: 1.799 EUR                                                                            

                                   (za prijave do 25.4.2014)         

              
                                                                                                                                                    

 

Indija je ena najbolj čarobnih in mističnih dežel. Skozi svoje oči težje razumemo, zakaj Indijci že tisočletja 

nespremenjeno uživajo v svojem načinu življenja. Tradicija močneje zadržuje Indijce v ljubezni do svoje 

"bede", kot zahodni svet v uživanju svoje materialne sreče. Dojemanje indijskega sveta je tako drugačno od 

razumskih prepričanj, saj se jim rojstvo novega dne zdi kot čudež, ki se prične z obredom čaščenja sonca, 

brez katerega ni življenja. In skromnost in preprostost sta vodili, ki jih spoznaš pri ljudeh z večnim 

nasmehom na licih in kristalno čisto lepoto srca. 

 

Naše popotovanje po čarobni Indiji nas popelje v kolonialno Kalkuto, kulturno prestolnico eno lepših 

indijskih mest, mesto Matere Tereze in pesnika Tagoreja, kjer začutimo bengalsko vzdušje. Sledi doživetje 

indijskega spalnika, ki ga ne gre zamuditi. Potem se predamo Budini zgodba v Bodhgaji. Objame nas svet 

budizma, spoznamo vse oblike budističnih templjev sveta! Bodhgaja je "lepa" Indija v deželi Bihar, le-ta pa 

je najbolj revna in tradicionalna dežela indijske podceline. Pravi kontrast. 

 

Varanasi – gotovo eno vrhunskih doživetij. Smrt in prerojenje - nasprotje vsega. Romantični arti in 

zažiganje mrtvih… Tu pa je tudi sveta reka Ganges, budistični Sarnath in vožnja s čolnom ob sončnem 

vzhodu… Kadžuraho nam postreže z najlepšim erotičnim templjem Indije, v Orči pa se za trenutek 

oddahnemo od indijske resničnosti. Zajamemo zrak in se podamo v nove avanture … kajti tu je že Agra, brez 

katere ne enostavno ne gre. Tadž Mahal, simbol večne ljubezni, nadzemeljska lepota. Seveda tudi Rdeča 

trdnjava in še marsikaj… 

 

Rožnato mesto Džajpur je prestolnica puščavskega Radžastana. Njegovo edinstvenost ustvarjajo 

Radžastanci s turbani in živopisano oblečena dekleta, skupaj z mestno palačo, palačo vetrov in osrednje 

azijsko palačo Amber. Najbolj slikovit in fotogeničen indijski vsakdan! Delhi nas čaka z novim kontrastom – 

britanski novi del in tradicionalni stari del, kontrast indijskega vsakdana in spomeniki preteklosti. Prava 

Indija, ki se prepleta z današnjim dnem, kjer vidimo da Indija drvi novim časom naproti! 

 

V vse to bomo vpletli tudi našo jogijsko prakso z učiteljem Joga studia Sadhana. 

 



 

 

 

Program potovanja: 

 

 

1. dan LJUBLJANA - DELHI. (letalo) 

Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča preko vmesnega letališča proti Delhiju (v primeru bližnjega 

letališča je vključen avtobusni prevoz iz Ljubljane).  

 

2. dan KALKUTA – kulturna prestolnica. (H) 

Po jutranjem pristanku v Delhiju nadaljevanje poleta v Kalkuto. Kulturna prestolnica Indije nikogar ne pusti 

ravnodušnega! Moderna metropola slovi kot prijazno indijsko velemesto, v katerem nas dotiki preteklosti 

spremljajo povsod. Poznana je po lepo ohranjeni kolonialni arhitekturi, širokih ulicah, prostranih parkih, 

starodavnih templjih, slavnih meščanih in mnogih nasprotjih... Vse se dogaja na živahnih in prepolnih 

barvitih ulicah, ki nikoli ne spe! Pri Viktorijinemu "spomeniku" vstopimo v kolonialne čase. Prevzame nas 

veličina zgradbe, navdih zanjo pa je slavni Taj Mahal. Obiščemo kolonialni muzej. Ne zamudimo niti 

Tagorejeve hiše. Sledi sprehod čez mestni park Maidan do katedrale sv. Pavla. Popeljemo se do glavnega 

mestnega templja, ki je posvečen boginji Kali. Tu je vedno polno življenja in predanih obiskovalcev... Večer 

preživimo na veliki tržnici. Pravi orientalski zbir barv, glasov in okusov! Vabijo nas klici trgovcev s sariji, šali, 

nakitom, začimbami in še in še. Mesto slovi po okusni hrani, zato ne moremo mimo številnih stojnic, na 

katerih pražijo, cvrejo, kuhajo same okusne bengalske specialitete... Čudovit vstop v indijsko stvarnost. 

Nočitev.  

 

3. dan KALKUTA – spalnik do GAYE.  (spalnik, Z) 

Zajtrk. Danes zaživimo z mestom, za katerega velja: bolj kot le obiskati, ga velja začutiti in zadihati z njim. 

Obiščemo središče Misijonark ljubezni in se poklonimo njegovi ustanoviteljici Materi Terezi, ki je postala 

zaščitni znak mesta. V Indijskem muzeju, največjem in najstarejšem muzeju v JV Aziji, spoznavamo 

veličastno zgodovino podceline. Na največji tržnici cvetja v Indiji se čudimo spretnim prstom prodajalcev, ki 

prepletajo raznobarvne rože v čudovite girlande. Potem se sprehodimo preko veličastnega mosta Howrah, 

ki se pne čez reko Hooghly in vsak dan prenaša težo več kot milijona pešcev. Na drugem koncu je slavna 

železniška postaja Howrah, ki vabi s svojim živobarvnim pročeljem. Zvečer se prepustimo novemu doživetju 

– prevzame nas največje podjetje na svetu, Indijske železnice! Živahno je že na postaji, indijski spalnik pa je 

treba vsaj enkrat v življenju doživeti. Nič hudega, le doživeto in zabavno. Nočitev na spalniku.  

 

4. dan BODHGAJA – svetovno budistično središče (Unesco). (H, Z) 

Jutranji prihod v Gajo. Za indijski zajtrk se prileže kakšna izmed lokalnih specialitet. Vožnja do bližnje 

Bodhgaje, ki je najpomembnejše budistično mesto na svetu, saj se je prav tu pred 2.500 leti princu Sidarti 

pod orjaškim fikusom zgodilo razsvetljenje. V družbi romarske množice postojimo ob drevesu razsvetljenja, 

ogledamo si tempelj Mahabodhi (Unesco) s 50 metrskim stolpom, ki je ena najstarejših zidanih zgradb v 

Indiji ter postojimo ob ogromnem Budinem kipu. V Bodhgaji imamo enkratno priložnost na enem mestu 

videti vse stile budističnih templjev iz celega sveta. Popoldne obiščemo tibetansko tržnico in se morda 

pogovorimo s tibetanskim menihom. Po želji se zvečer preizkusimo na seansi meditacije ali jogijski praksi? 

Eno prijetnejših vzdušij na poti. Nočitev.  

 



 

 

5. dan BODHGAJA – vlak v VARANASI. (H, Z, vlak) 

Zajtrk. Sproščen sprehod po tradicionalnih vaseh ali pa dodatna seansa meditacije ali joge. Vožnja do Gaje 

in vkrcanje na  vlak proti Varanasiju, enemu izmed najbolj pretresljivih mest. Pozen prihod in nočitev. 

  

6. dan VARANASI – hindujsko mesto smrti. (H, Z) 

Zajtrk. "Večno mesto" poimenovano tudi Kashi (mesto luči), Šivino mesto smrti, je hindujsko sveto mesto. 

Pravijo pa tudi, da naj bi bilo eno izmed najstarejših naseljenih mest na svetu, saj njegovi začetki segajo v 

čas Teb in Babilona. Mesto leži na zahodnem bregu svete reke Ganges in tisoči hindujcev romajo sem, da bi 

se pred smrtjo očistili grehov. Dopoldne se odpravimo v bližnji Sarnath in v Jelenovem gozdu doživimo 

vzdušje Budine prve pridige. Smo na mestu, kjer se je zagnalo "kolo spoznanj", ki se danes vrti vse hitreje… 

Obiščemo glavno svetišče, Dharmarajika in Dhamekh Stupo ter Ašokin steber. Popoldne z rikšami raziščemo 

ozke varanaške ulice, si ogledamo t.i. "goreče"  gate, kjer na očeh javnosti kremirajo prednike. Ob sončnem 

zahodu se udeležimo večernega artija, kjer lahko zamaknjeno prepevamo s hindujci v večerni molitvi na 

obrežnih kopalnih ploščadih svete reke. Povratek v hotel. Nočitev.  

  

7. dan VARANASI – let v KADŽURAHO. (H, Z, letalo) 

Zajtrk. Jutranji izlet s čolnom po Gangesu je za mnoge eden vrhuncev potovanja. V rdeče oranžni svetlobi 

prebujajočega se dneva na številnih kopalnih ploščadih verniki spirajo s sebe človeške zmote. Vrnitev v 

hotel in zajtrk. Vožnja na letališče in polet proti Kadžurahu. Po pristanku vožnja do hotela in namestitev. 

Zvečer si za doplačilo lahko ogledamo folklorni program indijskih tradicionalnih plesov. Nočitev.  

 

8. dan KHADŽURAHO – ORČA. (H, Z) 

Zajtrk. Raziščemo templje dinastije Čandela, ki so se skrivali v gozdu datljevih palm celih 1000 let. Očara nas 

že četrtina izmed nekdanjih 80-ih templjev, navduši nas poezija kamnite erotike, Kama Sutra v kamnu…. 

Privoščimo si še obisk druge skupine templjev. Prevzeti od podob Kadžuraha se odpeljemo do Orče. 

Namestitev v hotel. Večerna romantika ob reki. Za nekaj trenutkov pozabimo na indijsko resničnost. 

Nočitev.  

 

9. dan ORČA – DŽANSI – AGRA. (H, Z, vlak) 

Zajtrk. Sledi ogled zdaj prijazne vasice, a nekdaj pomembne prestolnice dinastije Bundela. Glavna palača je 

skrita za zidovi na otoku reke Betwa, njena zdaj prazna dvorišča in sobane pa ljubosumno varujejo jastrebi. 

V okolici je več skupin svetišč, ki tej skriti vasici dajejo očarljivo in prepoznavno silhueto. Popoldanska 

vožnja do 16 km oddaljenega Džansija in vkrcanje na vlak, ki nas z nekaj sreče v treh urah pripelje v Agro. 

Nočitev.  

 

10. dan AGRA - FATEHPUR SIKRI (Unesco) – NP BHARATPUR. (H, Z)  

Zgodnji zajtrk. V soju sončnega vzhoda obiščemo Tadž Mahal, veličasten simbol najčistejše večne ljubezni 

velikega Mogula Šah Džahana do soproge Mumtaz–I–Mahal. Skozi ogromna vrata iz rdečega peščenjaka 

vstopimo v "raj". Sprehodimo se po parku do bele marmorne grobnice in uživamo ob pogledu na prekrasne 

intarzije z lapis lazulijem in drugim poldragim kamenjem, ki jih zagledate šele, ko se čisto približate. 

Popoldne sledi ogled Rdeče trdnjave – mojstrovine, ki pripoveduje zgodovino mogulskega imperija; 

ogromne grobe stene je dal postaviti vladar Akbar, elegantne marmorne palače v notranjosti pa Šah Džahan 

– mogočnost in eleganca prevzameta vsakogar, upajmo da tudi nas. Vožnja proti Fatehpur Sikriju – mestu 



 

 

zmage. Mesto je zgradil mogulski vladar Akbar ob rojstvu sina. Danes nam kot mesto duhov priča o takratni 

moči in veličine velikega Akbarja. Obdano je s 17m visokim obzidjem, v njem najdemo prelepe palače, 

mavzoleje, mošeje, bazene in vrtove, ki nam odkrijejo zgodbo in razkošje, prav tako pa nam razkrijejo 

Akbarja, ki še zdaleč ni bil kar nekdo; poročen je bil s hindujko, muslimanko in kristjanko. Nič posebnega? 

Pozno popoldanska vožnja do nacionalnega parka Bharatpurja. Namestitev v hotelu. Nočitev.  

 

11. dan NP BHARATPUR –– DŽAJPUR. (H, Z) 

Zajtrk. Jutranja vožnja z rikšami in opazovanje narave in stoterih vrst ptic. Kakšen kontrast napram bučni 

Indiji. Občutek imamo, da nismo tujci v njihovem svetu. Odhod iz "raja" in vožnja do države Radžastan vse 

do mesta Džajpur, kjer je tisočletna vladavina Radžputov pustila neizbrisen pečat, ki mesto umešča med 

najlepše v deželi. Skrivnost lepote "Rožnatega mesta" je v matematiki in barvah. Prevzame nas pogled na 

mestni simbol Palačo vetrov (Hava Mahal), potem pa obiščemo višek razkošne arhitekture v palači Džaj 

Singha. Danes je velik del palače preurejen v muzej. Sprehodimo se skozi stari observatorij Džantar Mantar 

(Unesco) in preprosto uživamo. Prost čas na glavni ulici je nekaj enkratnega – puščavski Radžastanci s 

turbani in domačinke v eksotičnih oblačilih na vsakem koraku. Zvečer ne zamudimo živahnega mestnega 

utripa. Nočitev.  

 

12. dan DŽAJPUR – izlet v ADŽMER in PUŠKAR. (H, ZV) 

Zajtrk. Vožnja proti Adžmerju, ki je najbolj sveto muslimansko mesto v Indiji. Vzdušje ob grobnici 

perzijskega sufija Dargah prav moramo doživeti! A je doživetje že sama pot do grobnice. Po ogledu 

mavzoleja sledi kratka vožnja do Puškarja, ki je pravi potovalni sladkorček. Po želji se pridružimo Hindujcem, 

ki romajo do Savitrijinega svetišča (1,5 ure hoje) po blagoslov za svoje potomce. Ima pa tempelj tudi čudovit 

pogled na mesto in okoliško puščavo, v kateri se vsako leto odvije kamelji sejem. Po sestopu sledi ogled 

edinega Brahminega templja v Indiji, sprehod okoli jezerca in prosto za uživanje v spontanem mestecu, ki so 

ga konec 60.-ih let odkrili hipiji in je od takrat priljubljeno popotniško zbirališče vandrovcev iz celega 

sveta. Vrnitev v Džajpur. Nočitev in večerja.  

 

13. dan DŽAJPUR - AMBER – DELHI. (H, Z) 

Zjutraj se mimo palače Džal Mahal odpeljemo do slikovite trdnjave Amber, kjer so Radžputi celih 700 let 

živele in uživale ob pogledu na okolico. Obsežno obzidje še danes varuje palače, templje in vrtove. 

Mešanica peščenjaka, marmorja, ogledal, poldragih kamnov in fresk pa nam pripoveduje zgodbo o razkošju 

in blišču življenja "kraljevih sinov". Nadaljevanje vožnje do prestolnice Indije-Delhija. Nočitev.  

 

14. dan DELHI – indijska prestolnica. (H, Z) 

Zajtrk. Indijske prestolnica - kontrast starega in novega mesta. Stari Delhi je bil prestolnica muslimanske 

Indije od 12. do 19. stoletja in ima številne mošeje, trdnjave, palače in spomenike iz tega obdobja. Novi 

Delhi pa so kot prestolnico zgradili Britanci v začetku 20. stoletja okoli trga Connaught. V starem delu mesta 

si ogledamo Džamo Masdžid (največja mošeja v Indiji) ter uživamo na tržnici Čandi Čovku (Srebrna ulica), 

kjer začutimo prave indijske vonjave in nas bogato okrašeni predmeti (svila, srebrnina in podobno) zavedejo 

v ulično pogajanje. V novem Delhiju nas bo pot vodila do parlamenta Sansad Bhavan in vrat Indije – 

mogočnega spomenika posvečenega indijskim žrtvam, padlih v 1. svetovni vojni. Gotovo pa nas presune 

pietetno vzdušje pri Gandhijevem spomeniku. Preostali prosti čas preživimo na glavni mestni tržnici Pahar 

Ganj, ki je pravi raj za vsakršne nakupe, še zadnje poizkušanje indijske kuhinje, barantanje ali pa čas 



 

 

izkoristimo zgolj za posedanje in občudovanje množice. Vožnja do hotela. Nočitev.  

 

15. dan DELHI – LJUBLJANA. (letalo) 

Jutranji odhod na letališče in polet proti Evropi in dalje proti Ljubljani (v primeru pristnaka na bližnjem 

letališču, je vključen prevoz do Ljubljane). 

 

Cena vključuje (min. 20 oseb):  
- letalski prevoz po programu; 
- vse letališke takse, varnostne pristojbine in dodatek za gorivo (na dan priprave potovanja so znašale  
  300 EUR; točen izračun vseh taks bo znan 21 dni pred odhodom); 
- notranji let Delhi – Kalkuta; 
- notranji let Varanasi – Kadžuharo; 
- 12 nočitev z zajtrkom v hotelih 3*;  
- 1 nočitev na spalniku; 
- prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom; 
- vožnjo na ekspresnem vlaku Jansi – Agra; 
- vožnja z Rikšami v NP Bharatpur; 
- jutranji izlet z ladjico v Varanasiju po Gangesu; 
- ježo slonov v Džajpurju; 
- vstopnine po programu; 
- 3 jogijske prakse med časom potovanja z učiteljem Joga studia Sadhana; 
- stroške angleško govorečega lokalnega vodnika; 
- stroške strokovnega spremstva Joga studia Sadhana; 
- osnovno nezgodno zavarovanje; 
- organizacijo potovanja/izleta in DDV. 
 
Popusti: 
- za otroke do 12. leta starosti na dodatnem ležišču 15%; 
- za otroke do 12. leta starosti na osnovnem ležišču 10%. 
 
Obvezna doplačila:  
- prijava 15 EUR/prijavnico; 
- indijski vizum in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 78 EUR (v ceno zajeto: urejanje vizuma,  
  vizum, zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini); 
- doplačilo za manjšo skupino 15 – 19 oseb 100 EUR. 
 
Plačila na kraju samem: 
- napitnine.  
 
Doplačila po želji: 
- enoposteljna soba 378 EUR po osebi; 
- doplačilo za večerje v hotelih 160 EUR po osebi; 
- odstopnina 3,97%. 
 
 
NEZGODNO ZAVAROVANJE: osnovno nezgodno zavarovanje potnikov in prtljage je vključeno v ceno 
potovanja. Prtljaga je zavarovana samo v času izven letalskega prevoza, saj v času od oddaje do prevzema 
prtljage na letališču, za prtljago odgovarja letalska družba. 



 

 

 
VIZUM IN CEPLJENJE: Slovenci potrebujemo indijski vizum. Potrebujete najmanj 6 mesecev veljaven potni 
list. Dodatne informacije pošljemo po prijavi na potovanje. Obvezna cepljenja za to potovanje niso 
potrebna. Dodatne informacije dobite na www.zdravinapot.net.  
 
POTOVALNI DOKUMENT: potni list, veljaven vsaj 6 mesecev po zaključku potovanja (v njem ne sme biti 
izraelskega žiga). 
  
ROK PRIJAVE: zasedenosti prostih mest oz. do zaključka razpisa. Zgodnja prijava po ceni 1.799 EUR po osebi 
možna do 25.4.2014. Prijava po ceni 1.869 EUR možna do 28.5.2014. Kasnejše prijave po redni ceni 1.950 
EUR in do zasedenosti prostih mest. 
 
PRIJAVA je veljavna z izpolnitvijo Prijavnice, ki je sestavni del pogodbe. Na podlagi le-tega vam pošljemo 
predračun za plačilo stroškov prijave in potovanja/izleta. 
 
SPLOŠNI POGOJI poslovanja agencije TJAvanture d.o.o. so sestavni del programa in pogodbe, ki je sklenjena 
z izpolnitvijo Prijavnice in so na voljo na spletni strani agencije TJAvanture. S podpisom Prijavnice potnik 
potrdi, da jih v celoti sprejema. 
 
ORGANIZATOR POTOVANJA: TJAvanture d.o.o.   
PRIPRAVA POTOVANJA: 19.3.2014 

 

 
 

http://www.zdravinapot.net/

