Izgalmas kultúra, rengeteg látnivaló és lenyűgöző tájak teszik igazán különlegessé az
utazást.
1.nap: Budapest - Doha - Kathmandu
Utazás Budapestről Nepál fővárosába, Kathmanduba, a Qatar Airways menetrend szerinti
járataival, átszállással.
2.nap: Kathmandu
Érkezés Kathmanduba. A repülőtéren helyi képviselőnk vár ránk, majd transzfer a szálláshelyünkre.
A szobák elfoglalása után lehetőség nyílik egy kis pihenőre, vagy sétálhatunk szabadidőnk
keretében a szálloda környékén. Szállás Kathmanduban.
3. nap: Kathmandu - Swayambhunath – Patan
Látogatást teszünk Kathmandu főterén, a Durbar téren (Palotatér) és megtekintjük annak
különleges építészeti emlékeit: a Régi Királyi Palotát, a Taleju Templomot, a Krishna templomot, a
Jagannath Templomot, a Siva Parvati Templomot, a Kal Bhairav szoborcsoportot (hindu
zarándokhely), a Gaddi Baithak Palotát, Pratap Malla király szobrát (az ő nevéhez fűződik
Kathmandu virágzása a 17. században), a Nagy Harangot és a Kasthamandap Templomot (más
nevén Maru Sattal, amelyet a legenda szerint egyetlen fából faragtak ki).
Kathmandu óvárosában található Kumari lenyűgöző faragásokkal díszített háza is. A várost
körülölelő hegylánc egyik, a városhoz közelebb eső dombjának tetején áll Swoyambhunath, a
legrégibb buddhista sztúpa és egyben az egyik legfontosabb buddhista zarándokhely, amelyet
Majom-Templomnak is neveznek az itt élő, szentként tisztelt állatok miatt. A szent hely látnivalói
többek között: Amitabh Buddha, Avalokeswar, Padmasabhav és a Tare Gompa Sztupa. Ez a nap
még egy különleges épületcsoport meglátogatásával ajándékoz meg bennünket – Patan
történelmi városának főtere, a Durbar (Palota-) tér értékes kulturális örökséget őriz. Épületei az
utóbbi 3 évben gyakorlatilag teljesen megújultak. Megtekintjük a Királyi Palotát, a Krishna
Mandirt, a Bhimsen és Viswa Nath Templomot, a Taleju Tempomot és az Arany Templomot – az
utóbbi rendkívül erős spirituális ereje minden látogatót megérint. A Mahabouddha (más nevén az
Ezernyolc Buddha Temploma) a Bodh Gaia-i Mahabodhi Templom inspirálta toronyszerű épülete
lakóházak között megbújva immár öt százada szolgálja Buddha tanításait.
Szállás Kathmanduban.

4. nap: Kathmandu - Pokhara
Reggeli után Pokhara felé vesszük az irányt és átkelünk Nepál keskenyebb részének felén: kb. 5-6
órányi buszút hegyeken-völgyeken, folyómedrek mentén, hegyi falvakon keresztül, majd
megérkezünk Pokharába. A város lenyűgöző fekvése képeslapokra illő látványt nyújt: hófödte
hegycsúcsok látványának, a tavaknak és folyóknak köszönhetően a Pokhara völgy Nepál talán
leglátványosabb régiója. Érkezés után elfoglaljuk szálláshelyünket, majd egy kis szabadidő
keretében felfedezhetik a bájos városkát. Szállás Pokharában.
5. nap: Pokhara. Napfelkelte a Himalaya lábainál. Városnézés Phokarában.
Hajnalban kelünk, és elutazunk Sarangkot hegyi faluba, hogy megnézzük az egyik
legvarázslatosabb napfelkeltét a fenséges Himalája lábainál és a nap első sugarainál megcsodáljuk
az elénk táruló hegyláncokat és Pokhara város, valamint a tó látványát. Visszamegyünk reggelizni
a szállodába, majd ismerkedünk Pokharával: Mahendra barlang, Seti Gandaki folyó, Mahendra híd,
Bindyabasani Templom és a helyi bazár költi le délelőtt a figyelmünket. Délután a Devis vízesés és
a Fewa tó látványában gyönyörködünk, csónakázunk a tó egyik szigetén álló Barahi Templomhoz,

majd megtekintjük a tibeti buddhista kolostort. Szállás Pokharában.
6. nap: Pokhara - Kathmandu. Tájak, falvak, emberek – visszatérünk a Kathmanduvölgybe.
Korán reggel, reggeli után indulunk visszafelé. Kb. 5-6 órás látványos tájakon haladó utazással
érjük el ismét a Kathmandu-völgyet a Prithvi autóúton. Szállás Kathmanduban.
7. nap: Kathmandu - Delhi. Repülővel utazunk India fővárosába.
Reggeli után egy kis szabadidőt élvezhetünk Kathmanduban, majd transzferbusszal a repülőtérre
utazunk. Repülőút Delhibe. Indiában helyi képviselőnk üdvözöl minket a repülőtéren, majd
elutazunk a szállodába. Szállás Delhiben.

8. nap: Delhi - az ellentétek városa. Városnézés egy modern és nyüzsgő metropoliszban, ősi
kultúrák nyomdokain haladva.
Reggeli után városnézés következik India fővárosában, Delhiben. Meglátogatjuk a 12. században
épült Qutab Minart, amely a legmagasabb emberi kéz alakította muzulmán minaret Indiában. A
Himayun uralkodócsalád síremlék-kertje és annak épületei a a Qutub Minarral és a Vörös Erőddel
karöltve a Világörökség kulturális emlékeit gazdagítja. Ellátogatunk a Jama Masjidhoz
(Nagymecset), amely a muzulmánok legfontosabb szent helye Indiában, fejet hajtunk Mahatma
Gandhi nagysága előtt a Raj Ghaton, és megcsodáljuk kívülről a Vörös Erőd mogul időkből
származó épületeit, amelyet Shan Jahan építtetett, amikor fővárosát Agrából Delhibe helyezte át.
Szállás Delhiben.
9. nap: Jaipur - a rózsaszín város: Borostyán Erőd, Vízipalota. Drágakövek.
Reggeli után korán reggel indulunk Jaipurba, a drágakövek fellegvárába és az Arany Háromszög
második városába, ahol ugyancsak a Világörökség csodás emlékeibe botlunk.
Érkezés után a Jaipurt körülvevő hegylánc tetején magasodó fellegvárat, a Borostyán Erődöt
(Amber Fort) látogatjuk meg, amely a város szélén egy dombon magasodik. Az utat dzsippel vagy
elefántháton is megtehetjük. Amber igazán romantikus hely. Az erőd kopott falai már kívülről is
hívogatóak, de bent igazi édenkert vár ránk. A falakra vadászati és harcos jeleneteket festettek, a
vakolatba értékes köveket ágyaztak be. Az erődön belül mindenképp megtekintésre érdemes a
Jag Mandir és a Viktoria Hall. Jag Mandir-nál található a híres Sheesh Mahal - egy szoba, ahol
mind a négy falba és a mennyezetbe is csillogó tükördarabokat ágyaztak be.
10. nap: Egész napos Jaipur városnézés.
Megtekintjük kívülről a híres Hawa Mahalt (Szelek Palotája), amely egykor a maharadzsa háremét
rejtette, valamint a City Palace-t is a Jantar Mantart. Szállás Jaipur-ban.
11. nap: Jaipur – Agra. Útközben bepillantunk a mogul szellemvárosba, Fatehpur Sikribe.
Reggeli után elutazunk Agrába. Indiában úton-útfélen olyan műemlékekre bukkanunk, amelyek a
Világörökség kitüntetett figyelmét élvezik – nem véletlenül. Ilyen Fatehpur Sikri, Akbar mogul
király egykor pompázatos 16-I századi fővárosa, amelyet lakói később elhagytak, ezért a helyike
“Szellemvárosnak” is nevezik. Szállás Agrában.
12.nap: Agra – Delhi. Taj Mahal - az örök szerelem emlékműve. Mathura - Krishna misztikus

szülőhelye.
Ma ismét két Világörökséget kapunk ajándékba: reggeli után ellátogatunk a Vörös Erődhöz – ez
volt az Akbar király kezdeményezésére létrehozott egyik legfontosabb építmény, díszitőelemei
indiai és perzsa elemek ízléses kombinációja. Később utazásunk egyik csúcspontja következik.
Sokak szerint a világ legszebb épületéhez, az „örök szerelem emlékművéhez”, a fenséges Taj
Mahalhoz látogatunk el. A Taj Mahalt Shah Jahan építette elhunyt felesége, Mumtaz emlékére.
Elbúcsúzva a Taj Mahaltól, útközben még egy szent hely gazdagítja programunkat, amely
ugyancsak misztikusságával varázsol el bennünket: Mathura híres hindu zarándokhely, a legenda
szerint Krishna isten születési helye. A hely köré templomot építettek, amelyben
megtapasztalhatjuk a vallásukat gyakorló hinduk mély istenhitét. A látogatás után Delhibe
utazunk. Szállás Delhiben.
13.nap: Delhi - Doha - Budapest
Hazaindulás Delhi repülőteréről Budapestre, a Qatar Airways menetrend szerinti járataival,
átszállással. Érkezés a menetrend függvényében.

