Južná India - maximálne poznanie
12.05. - 27.05.2020
Tamil Nadu, Kerala, Karnataka,
Maharaštra. Exotické názvy juhoindických
štátov. Poďte s nami do južnej Indie, je
celkom iná než severná. Nájdete tu
najstaršie hinduistické chrámy, zelenú
prírodu a kuchyňu s množstvom
kokosového mlieka. Cesta pre ľudí, ktorých
neuveriteľná India neprestáva fascinovať.

ITINERÁR
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Odlet do najneuveriteľnejšej krajiny na svete (Utorok)
VIEDEŇ - CHENNAI

Odlet z Viedne.
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Chrámy na brehu mora (UNESCO) a morské špeciality (Streda)
CHENNAI - MAHABALIPURAM

Prílet do piateho najväčšieho mesta Indie CHENNAI, transfer do Mahabalipuramu. Zastavíme sa v
Krokodílom parku so stovkami krokodílov. MAHABALIPURAM – prímorské mestečko a významný
prístav už v období narodenia Krista, známe svätyňami vytesanými z kameňa, ktoré patria k
najkrajším na svete. Sú najkrajšie tie voľne položené, alebo tá na morskom brehu, zaradená do
svetového dedičstva UNESCO? Sme na pláži, chcete si na úvod cesty zaplávať, ochutnať morské
špeciality v miestnych reštauráciách?

3

Mesto Šivu a Višnu, tkáčske dielne a obrovská exotika (Štvrtok)
MAHABALIPURAM - KANCHIPURAM

Pokračujeme do mesta KANCHIPURAM. Jedno zo siedmych svätých miest Indie, jediné zasvätené
Šivovi aj Višnovi. Magické miesto. Chrámy Ekambarešvar, Kailašnat, Kamakši zo siedmeho storočia.
Ohromné hodvábne sari, ktoré patria k najkrajším v celej Indii. Nazrieme do tkáčskych dielní.

Nefalšovaná exotika.
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St. Tropez, francúzske víno a duchovný ašrám (Piatok)
PONDICHERRY - AUROVILLE

TIRUVANNAMALAI priťahujúci státisíce indických pútnikov. Prečo? Vysvetlíme si. Zažijeme silu tohto
miesta aj my? PONDICHERRY: bývalá francúzska kolónia s nezvyčajnou atmosférou kombinácie
európskej kultúry a indických tradícií. Trikolóra na hôtel de ville a architektúra francúzskeho 18.
storočia nech Vás nemýlia. Stále sme v Indii s jej plnými ulicami, rikšami a pouličnými trhmi. Návšteva
ášramu v AUROVILLE – malej komunite vytvorenej kedysi okolo duchovného vodcu Šrí Auróbinda
Ghóša, kde sa stále vyučuje joga. Stihneme lekciu? Niet rituálov, ani meditácie, stačí sa len oddať
Božiemu princípu a sile. Risknete to?
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Indovia v kraťasoch a nádherný chrám z jedného kusu kameňa (UNESCO)
(Sobota)
TANJORE

Zadžogujeme si ráno s Indami a Indkami? Asi jediné mesto v Indii, kde ich uvidíte v kraťasoch.
Presúvame sa do vnútrozemia. Tandžávúr (TANJORE): mesto, kde v roku 1010 vybudovali z jedného
kusu kameňa úžasný chrám Brahadišvár (UNESCO) ako večnú pamiatku slávy ríše, ktorá odtiaľto
siahala až po brehy Gangy. My ho uvidíme v svetle zapadajúceho slnka. Musíme stihnúť navštíviť aj
kráľovský palác s jeho múzeami a vyliezť na bývalú maharadžovu zbrojnicu s výhľadom na celé mesto.
Príchod do Trichy, ktoré spomína už Ptolemaios v druhom storočí p.n.l.
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Do mesta božieho nektára, ktoré je z iného sveta (Nedeľa)
TRICHY - MADURAI

TRICHY: mestečko (800 000 obyvateľov), uprostred ktorého sa vo výške 84metrov vypína skala s
chrámom boha Ganeša. Za výhľadom z jej vrcholu musíme zdolať 437 kamenných schodov! Dovidíme
aj na neďaleký chrám Sri Ranganathaswami v Srirangame, ktorý si vzápätí pôjdeme aj pozrieť.
Stavalo ho mnoho dynastií od 10. do 20. storočia a dnes má celý komplex rozlohu až 60 hektárov.
Presun do Madurai, do mesta božieho nektáru, mesta pútnikov, žobrákov, biznismenov, volských
záprahov a rikší. Večeru si vychutnajte v jednej z mnohých reštaurácií na streche s výhľadom na
gópury – nádherne zdobené veže chrámov. Slovenský sprievodca je neustále s Vami.
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Cez plantáže kardamonu do indickej prírody (Pondelok)
MADURAI - PERIYAR

Sme v MADURAI, druhom najväčšom meste štátu Tamil Nadu, ktorého pôdorys pripomína nákres
lotosu. Najstaršie osídlené miesto na indickom subkontinente, mesto chrámov a festivalov. Obrovský
zážitok. Hneď ráno navštívime chrám Meenakshi, okolo ktorého sa 2500 rokov točila história mesta.
Množstvo úchvatných zobrazení bohov, bohýň a mýtických stvorení. Bude sa tadiaľ túlať aj chrámový
slon? Toto musíme vidieť! Za pohľad určite stojí aj monumentálny palác Tirumala Nájaka. Jeho
vnútorné nádvorie s rozmermi 75x52 m nádherne dopĺňa hustá spleť stĺpov po obvode.
Monumentálne! Scénickou cestou cez plantáže kaučukovníkov, kardamomu, kakaovníkov, zeleného
korenia a paliem do prírodnej rezervácie Periyar. Ubytovanie a oddych od ruchu miest v zelenej
prírode.
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Úchvatná divočina južnej Indie (Utorok)
PERIYAR

Rezervácia PERIYAR pod vrcholom Anamudi (2695 m), najnavštevovanejšia v Južnej Indii, zaberá
plochu 777 štvorcových kilometrov a poskytuje domov divým byvolom, diviakom, makakom, tisícke
slonov, pár desiatkam tigrov a viac než dvesto druhom vtákov. Plavba po jazere Periyar je unikátnou
príležitosťou na pozorovanie divokej zveri, pre neúnavných ponúkame trek v džungli s miestnym
sprievodcom. Potešíte sa aj návšteve záhrad korenia (vedeli ste, ako rastie napríklad vanilka, či čierne
korenie?) a spoznáte tajomstvo výroby miestneho čaju. Transfer do prístavu a nalodenie sa na
prenajatý čln. Ďalší vrchol našej cesty. Obedujeme v tichom prostredí nádherných kanálov. Popoludní
z paluby nášho hausbótu sledujeme ticho nádhernej indickej prírody. Aj toto je India! Otvoríme si
čerstvé kokosové orechy, opečieme len pred malou chvíľou chytené rybky a pri západe slnka si povieme

viac o neuveriteľnej Indii.
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Najstarší kostol v Indii a židovská štvrť v Kochi (Streda)
KOCHI

Príchod do mesta KOCHI v štáte Kerala. Sme znova na pobreží, no z východu sme sa presunuli na
západ. Kochi je jedným z mála miest v Indii, kde väčšinu obyvateľov netvoria hinduisti. Zasa iný svet.
Ako prístav korenia ho poznali Gréci, Rimania, Arabi, Židia aj Číňania. Ďalší dôkaz neskutočnej indickej
histórie. Kochi je mestečkom s najstarším kostolom v Indii (Kostol svätého Františka) či Bazilikou
Santa Cruz (založenou pápežom Pavol IV.), mešitami a židovskou synagógou (najstaršou v celom
Commonwealthe). Je zmesou portugalskej, holandskej a anglickej vidieckej osady na tropickom
Malabarskom pobreží.
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Siete čínskych rybárov a Vasco da Gama (Štvrtok)
KOCHI - BANGALORE

Vedeli ste, že Vasco de Gama bol pochovaný práve tu? Okúpeme sa, pomôžeme rybárom vyťahovať
staré čínske siete a večer navštívime úchvatné predstavenie Kathákali, kde Vám herci a speváci s
dokonalým mejkapom a prepracovanými kostýmami za sprievodu bubnov predstavia najkrajšie
hinduistické eposy. Záporné postavy si pod viečka dávajú trošku korenia, aby mali bielka zafarbené na
krvavočerveno! Transfer na stanicu a odchod ležadlovým vlakom do Bangalore, hlavného mesta štátu
Karnataka.

11

Silicon Valley Indie a novodobý div sveta (Piatok)
BANGALORE - HASSAN

BANGALORE. Príchod do tretieho najväčšieho mesta Indie. Obrovský skok a zasa celkom nové dojmy.
Mesto, zaradené medzi takzvané globálne mestá na úrovni Berlínu či Bostonu. Silicon Valley Indie.
Mohli ste Indiu precestovať celú, toto ste ešte nevideli. Kedy sa to začalo? Pokračujeme na pútnické
miesto džinistov Shravanabelagola. Jeho sedemnásťmetrový monolit (možno najvyšší na svete) bol v
roku 2007 samotnými Indmi vyhodnotený za najväčší zo siedmych novodobých divov Indie! Príchod do
mestečka Hassan, pomenovanom po vnukovi Mohameda. 927 metrov nad morom, príjemné podnebie
a (na Indiu) komorná atmosféra.
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Fascinujúci stredoveký hinduizmus (Sobota)
BELUR - HALEBID

Naša cesta pokračuje. BELUR a HALEBID – nádherná ukážka architektúry ríše Hoysala, ktorej moc
vrcholila v 13. storočí. Fascinujúci stredoveký hinduizmus.
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Ďalšia cestovateľská bomba (Nedeľa)
HAMPI

Príchod do HAMPI. Obrovský zážitok z celodenného prechádzania ruinami sídla posledného veľkého
hinduistického kráľovstva južnej Indie Vidžajanagara (UNESCO). Ruiny palácov, rozvrátených po
krvavej bitke so sultánmi zo severu, v roku 1565, sú tichými svedkami niekdajšej slávy a neuveriteľného
bohatstva jej panovníkov.
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Opúšťame stredovek, ideme do nového sveta (Pondelok)
HAMPI - BOMBAJ

Virupakša, Vithala, kamenný povoz, ktorého kolesá sa skutočne točia. Možno si nebudete pamätať
mená všetkých chrámov, no Hampi si zaradíte medzi Vaše indické perly. Transfer na železničnú
stanicu a odchod vlakom do Bombaja. Naša cesta vrcholí.
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Bollywood na pláži, koloniálna Victoria, luxusný hotel Taj (Utorok)

BOMBAJ

Ranný príchod do najväčšieho mesta Indie BOMBAJ: úplne iná atmosféra pri Arabskom mori. Slávna
Chowpatty Beach, kde sa stále niečo deje a výhľady pripomínajú Rio. Nákupy v uličkách Colaby, ale aj
v moderných nákupných centrách. Veže mlčania, visuté záhrady a koloniálna architektúra. Nádherná
železničná stanica Victoria (UNESCO), luxusný hotel Taj a Brána do Indie, cez ktorú z Indie odišli
poslední britskí vojaci. Možnosť navštíviť ostrov Elephanta, hodinku plavby od Bombaja (UNESCO).
Večer pre záujemcov rozlúčková zábava na skvelých bombajských diskotékach. Transfer na letisko a
odlet domov.
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Vitajte doma! (Streda)
Prílet domov.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku v economy class
ubytovanie v hoteloch strednej triedy v izbách pre dve osoby
raňajky
plnú penziu na houseboatoch
BUBO-sprievodcu, miestnych sprievodcov podľa potreby
transfery počas celého pobytu prenajatým mikrobusom alebo
vlakom
dva presuny nočným ležadlovým vlakom
letiskové transfery v Indii
všetky prehliadky, výlety
najlepšie poistenie proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, inú stravu, vstupné, víza, poistenie.

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania:
Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému odporúčame, aby sa pred cestou
informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára. BUBO nie je zdravotníckym
zariadením.
Naši miestni partneri a vedenie BUBO však odporúčajú každému cestovateľovi,
aby si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré
môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a
nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas SR/ČR
platný minimálne 6 mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 1
voľnú dvojstranu.

CENA ZAHŔŇA NAVYŠE
Túto destináciu lietame spoločnosťami Emirates alebo Qatar Airways s
prestupom v Dubaji alebo Dohe.
Rozšírte si cestu o tri dni a fantastické miesta ako Ellóra a Ajanta. Objednajte
si ho hneď pri zálohovej platbe.

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

12.05. - 27.05.2020

Voľný

2093€ 2990€

28.07. - 12.08.2020

Voľný

2093€ 2990€

17.11. - 02.12.2020

Voľný

2093€ 2990€

Kalkulácia

Položka
Základná cena

Cena
2990 €

Letiskové poplatky

450 €

Víza India (e-visa) (pre občanov SR a ČR)

95 €

30 rokov slobody

-897 €

Spolu:

2638 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 12.05. — 27.05.2020. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v
závislosti od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia:

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Iné
BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu
batožinu

0€

Kvalitnú batožinu značky Eastpak (víťaz D-Testu 2018) kúpite v online
obchode mojbatoh.sk. Všetky kufre, batohy, cestovné tašky s
unikátnou zľavou 20% pre klientov BUBO. Využite zľavový kód
BUBO2019 pri nákupe na mojbatoh.sk

Vlastná izba
1/1 izba počas celého zájazdu a predĺženie
Éllora, Ajanta
Vaša vlastná jednoposteľová izba počas celého zájazdu v hoteloch v
základnej cene zájazdu spolu s predĺžením v Ellóra a Ajanta.

420 €

3%

16 nocí | India

1/1 izba Južná India maximálne poznanie
Vaša vlastná jednoposteľová izba počas celého zájazdu v hoteloch v
základnej cene zájazdu.

14 nocí | India

Výlety

340 €

3%

Predĺženie zájazdu Éllora, Ajanta
Predĺžte si zájazd o 3 dni dve noci a navštívte fantastické miesta ako
Ajanta, Ellóra.

205 €

5%

2 noci |

Doprava
Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat – Bratislava
Spiatočný letiskový transfer na trase Bratislava - letisko Schwechat Bratislava určený výhradne pre BUBO klientov. Pohodlný odvoz na
letisko Schwechat a čakanie pri prílete aj v prípade meškania.
Spoločne cestujeme od začiatku do konca.

Business class letenka spoločnosťou
Emirates

20 €

80%

2650 €

Let s najlepšou leteckou spoločnosťou na svete Emirates na trase
Viedeň-Dubaj-Chennai / Bombaj-Dubaj-Viedeň. Užívajte si komfort v
business class, exkluzívnu lóžu na letisku v Dubaji a lety modernými
lietadlami Boeing 777 či Airbus A380. Pustite si ICE a z lietadla
vystúpite svieži a pripravení loviť zážitky.

Lietadlo Emirates

Parkovacia karta (nekryté parkovisko)
letisko Viedeň 16 dní

Ubytovanie

156 €

186 €

Najlepšie hotely sveta: The Taj Mahal
Palace Mumbai
Posledná noc zájazdu v štýle maharadžov. Absolútna ikona mesta,
symbol nekonečnej sily Indie a jej bohatej histórie. Bollywood, business,
turisti všetci sa stretávajú v azda najkrajšom hoteli Indie...The Taj
Mahal Palace Mumbai. Vyspite sa poslednú noc do ružova ako
posledný maharadža. Cena je na 1 osobu zdieľajúcu izbu pre dve osoby
s raňajkami na 1 noc.

1 noc | Mumbai

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

6%

