
Indija, klasika: Taj, Rajastan in Goa

Program po dnevih

A. Indija, klasika, opisni program

Trasa poti: Varanasi - Agra in Taj Mahal -  Jaipur - Pushkar - Jaisalmer - kamelji safari v puščavi
Tar - Goa

Let preko Delhija v Varanasi, mesto, kamor hodijo hindujci umirat. Tu se s čolnom zapeljemo po
sveti reki Ganges in se zgubimo v ozkih ulicah starega mestnega jedra in Godaulie.

Brez Taj Mahala ni programa, ki bi peljal v Indijo. Ja, lep je ta spomenik ljubezni, ni kaj.

Sledi potovanje v malo drugačno Indijo, v pisani in kontrastni Rajastan. Obsikali bomo Jaipur z
znamenito Palačo vetra (Hawa Mahal), palačo na jezeru Jal Mahal, observatorij Jantar Mantar,
Trdnjavo Amber, opičji tempelj in park Jhalan, kamor gremo na Leopardji safari.

Pa presveti Pushkar, ob še svetejšem jezeru.

Jaisalmer, najbolj romantično mestece, kjer gremo tudi na 2 dnevni safari na kamelah v
puščavo Tar. In prespimo kar tam. V puščavi. Na sipinah.

V mestu pa spimo v peščeni trdnjavi. Kot v pravljici iz tisoč in ene noči.

Let v indijsko zvezno državo Goa in še zadnjih par noči na najbrž kar najlepši plaži v Goi. 

Nočitve: Spi se v hotelih brez lokalne kategorizacije.

Prevozi: Notranji leti in z vlaki (po lokalni kategorizaciji spalnik - 2. razred oziroma 3AC razred,
če bo na voljo).

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Indija, klasika, program po dnevih
 

16 dni

1. let v Varanasi, kamor pridemo naslednji dan
2. orientacijski sprehod po mestu Varanasi, večerna molitev za reko Ganges (puja) in

nočitev
3. Varanasi, z ladjico po Gangesu, sprehod po starem mestnem jedru, Godaulia, gati ob

Gangesu, vključno s predelom, kjer se od mrtvih poslavljajo, zvečer nočni vlak za Agro
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4. ogled Taj Mahala in Rdeče trdnjave, nočitev v Agri
5. jutranji vlak v Jaipur, ogledi (Hawa Mahal, trdnjava Amber in Jal Mahal), nočitev Jaipur
6. Observatorij Jantar Mantar, opičji tempelj in leopardji safari, nočitev Jaipur
7. z vlakom dopoldne do Ajmerja in transfer do bližnjega Puškarja, orientacijski sprehod

okoli jezera in na razgledni hrib, nočitev
8. jutranje uživanje ob jezeru svetega Puškarja, transfer do Ajmerja in vlak do Jaisalmera,

nočitev
9. sprehod po mestu-trdnjavi in ogled svetišča Jainistov, z jeepi proti puščavi in kamelji

safari v puščavo Tar, nočitev na sipinah
10. dalje tura z jeepi in kamelami in nazaj v Jaisalmer, 
11. prost dopoldan in transfer na letališče in let v Goo, nočitev na plaži Palolem
12. Palolem Goa, dan za osvežitev in počitek, lahko si najamete kajak in odveslate v sončni

zahod med delfine, nočitev Palolem
13. Palolem Goa in z ladjico po reki kjer hranimo ogromne orle, nočitev Palolem
14. Palolem in let proti domu
15. pridemo domov

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje v Indijo,
klasika s tigri

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih notranjih letih celo manj (do 15kg, kar je več, potrebna doplačila, pravtako za
osebno prtljago). Ampak v poletnih deželah kot je to Indija to ne bi smel biti problem. Čaka nas
toplo vreme (razen v novoletnem terminu!). V pomoč ti podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se
znajdejo v nahrbtniku.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega daj tudi nase):

2 mali slikici za eventuelna dodatna dovoljenja (če geš na pot z Andamani)
potni list z veljavnim vizumom (potni list mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma
povratka); v pasportu morata biti za vizo prazni dve strani (ena zraven druge); če nimaš,
si uredi nov pasport
keš (polovico v USD, polovico v EUR), Cirrsu/Maestro plačilno kartico za dvig gotovine z
bančnih avtomatov (samo za vsak slučaj), zdravstveno zavarovanje za tujino (urediti
pred odhodom), rumena knjižica o cepljenju, če jo imaš (cepljenja niso obvezna,
priporočamo proti hepatitisu A)
poletna spolna vreča (v novoletnem terminu topla/zimska spolna vreča)
v novoletnem terminu extra: termo dolge gate, kapa, termo majica z dolgimi rokavi
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mala svetilka za na glavo
naphljivi vzglavnik
podmetač za na vlak (tanek, srebrn na eni strani)
superge in teve (natikači) ali japanke (npr. za pod tuš)
flis in anorak (proti dežju in vetru), ker nikoli ne veš, kdaj se uščije; dežnik po želji
dolge hlače 1x, kratke hlače 1x (naj ne bodo super sexy, super kratke, ker bomo hodili
tudi po svetiščih)
dve majici z dolgimi rokavi (eno malo bolj debelo, eno bolj tanko)
5 majčk/srajc s kratkimi rokavi, ki naj prekrivajo ramena, v izogib nevšečnostim ob
vstopu v svetišča
4 pare navadnih bombažnih nogavic, spodnje perilo (7×), kopalke
sončna očala in brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so
Anapurna, K2, Iglu, Kibuba,...) in vlažilni robčki
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje,...
medicinski paket (razdeliti na dve osebi): sprej proti komarjem (30% DEET-a), spitaderm
sprej za razkuževati roke, antibiotiki (za spodnji, trebušni del in za zogrnji, dihalnin del),
aspirin, tablete proti diareji (linex), proti zaprtju, vitaminski tableti, obliži, povoj, gaza,
bivacin, tablete proti slabosti…
knjiga, karte še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!

ShaPPa

Dobro je vedeti

Dobro je vedeti!

V Indijo peljemo med drugim tudi na naslednja potovanja: foto potep z Arnejem Hodaličem (za
ljubitelje fotografiranja), Ladak in Kašmir + Amritsar (za ljubitelje trekinga).

Vreme: Meseci od novembra do marca so najbolj primerni meseci za obisk Indije. Monsumsko
obdobje bo za nami, tako da ne pričakujemo preveč vlage, niti dežja. Čeprav se dandanes nikoli
ne ve... Podnevi bomo imeli od 20 do 30 stopinj, ponoči pa ne bi smelo pasti pod 15 stopinj.
December in januar sta v osrednjem delu Indije bolj mrzla: temperature se ponoči spustijo do 5
stopinj. Bolj hladno je v Munnarju in ponoči na safariju.
V poletnih mesecih se hodi le na sever Indije, kjer je tudi naš program v Ladak in Kašmir.

Zdravje:Mi malaričnih tablet ne moremo odsvetovati, vendar lahko napišemo, da gremo v suho
obdobje. Tako obstaja le majhna nevarnost malarije, komarji pa so malo bolj nadležni v Cochinu
in na Andmanih (kjer so na plaži No.7 tudi male muhe, ki pikajo, a ne prenašajo komarjev – srbi
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pa še nekaj dni do nekaj tednov po tem; pomagaš si lahko s kitajsko mastjo ali pa z lakom za
nohte – oboje preverjeno!). (Ne)jemanje antimalarikov je povsem tvoja odločitev. Zemljevid bolj
ali manj malaričnih področij v sami državi je na voljo na tej spletni strani: 
http://cdc-malaria.ncsa.uiuc.edu/
Priporočljivo pa je cepljenje proti hepatitisu A, tako kot za skoraj vse dežele iz naše ponudbe.
Občasno se pojavijo prebavne motnje, tako zaradi spremembe načina življenja, kot tudi
drugačne sestave hrane. Ustekleničena voda je na voljo povsod.

Varnost: Indija je dežela, kjer bi morali študirati teorijo kaosa, saj vse kljub vsemu neverjetno
funkcionira. Tudi kraje. Še posebej je potrebno paziti na vlakih in zato priporočamo eno verigo
za zaklepanje nahrbtnikov na fiksne površine (se dobi tudi na postajah v Indiji).

Hrana: Eni jo ljubijo, drugi malo manj. Prevladuje riž, zelenjava, omake in vse je kar pikantno.
Mesa je malo, predvsem ribe.

Pijača: Čaj dobimo povsod. To je nacionalna pijača. S kavo bodo problemi. Ustekleničeno vodo
prodajajo povsod. Alkohola pa v restavracijah (razen v posebnih, mi jih že poznamo ;-) ni
mogoče dobiti.

Šoping: Indija je raj za šoping – predvsem ženske bi pokupile vse. Zato vzemite kakih 100 EUR
viška za nakupe. Res se izplača, saj so pri nas isti artikli najmanj petkrat dražji.

Vizumi: Slovenci potrebujemo vizum, ki ga uredite preko spleta (e-viza)..

Obleka: V svetišča je ponavadi vstop dovoljen brez obuvala. Dekleta morajo paziti, da se čim
manj sprehajajo naokoli v sexy kratkih hlačah in v majicah brez rokavov, razen na Andmanih na
plaži. Nespoštovanje lokalnih kultur lahko potovanje zanese v povsem nezaželeno
nepozabnost. Za v svetišča je potrebno imeti hlače, ki prekrivajo kolena in majico, ki prekriva
ramena.

Spremljanje: Dejstvo, da smo ShaPPci nenavadni karakterji z dolgo popotniško kilometrino,
zagotavlja dokaj normalnemu človeku nepozabno doživetje. Lokalni vodniki so včasih neizbežni
in v tem primeru govorijo le angleško (vedno poskrbimo za prevod).

Cena letalske karte: Se spreminja glede na letališke pristojbine, razne dodatke, termin
potovanja, čas rezervacije, čas plačila in glede na proste cenovne razrede na letih. Letalsko
karto se vplača, ko je potovanje potrjeno, to pa je ob minimalnem številu prijavljenih oz. po
vsakokratnih pogojih letalskega prevoznika.

Način potovanja: Je specifičen, saj vse stroške plačujemo na licu mesta. Cene stroškov, ki se jih
plačuje na licu mesta, so tako informativnega značaja. Opozorili bi še na spremenljiva valutna
razmerja, tudi EUR:USD.

Kako dodatno uporabno informacijo dobiš tudi na spletni strani: www.zdravinapot.si
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